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19 3 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

BUYUK BiR HARBiN ONU ALINIYOR 
Almanya ile ltalyanın ispanyada 

_Harpten Vazgeçmelerine 

ltalyan Zırhl.ları da 
Yaklaşan Tayyarelere 
Karsı 

1 
Ate~ Açacaklar 

Çahşıhyor 
~~Son~ 

Temasların 
Neticesi 

L ondra, 1 (TAN) -
Avrupada dündenberl 

bqlıyaıa diplomatik faaliyetin 

hedefi ltalya De Almanyayı 
açıktan açığa İspanya dlm • 
hmtyetl Ue muharebeye glrlt-

mekten vazgeçirmektir. 8hı • 
yor M0980Unl tatilini yanda 
bırakanll Romaya dönmöt • 

tür. ttalysda. Almanya gibi, 
arJılılanna yakle,111 her tay. 
yareye veMJreye atet açılma. 
81 için emir vennlttir. 

lngUtere De FranA umumi 
bir harbe mAnl olmak için 
btttttn A vnıpa merkezle.rlle 
t.emu Ullnde bulunuyor, Bo-
ma. Berlbl, Londra ve Parla 
aruında muhabere geceli, gün 
dtlzltl devam ediyor. Şimdiki 
görönllfe göre bu mesai neti· 
ce verecek ve mesele Alme • 
rla'nm bombanbmam De ka
panaeütır. 

IMISAFIRIMIZIN ANKARADAKI ZIY ARETLERI 1 

Mi.Jirim~ :Alta Emir "Abdullah, dün :AnlıaraJa Gazi ııe l•md 
lnönü Erutitülmni •adiler, Mecli. Reüimmn Marmara lıöflıa. 
de verdiği ziya/ette 6alrındalar. Yulıanlıi raimde, Alta Emir 
AbJuUalun AnlraraJa lıarfrlanlflnı •örüyoruz. Müalirimüiıe 
Jıanlıii siyaretlerine ait tal.U&t üçüncü aaylamıdaJır. 

Başvek·~imiı Parti 
Grubunda Son 

Temaslarını Anlattı 
lnönü, Devletin Umumi Siyaseti Hakkında 
Yapacağı Beyanatın Anahatlarını izah Etti 



2 ====================================================TAN --
Bir Çocuk 
Kamyon 
Altında 

Can Verdi 
Dün Beşiktagta kUçük bir çocuk, 

kamyon altında kalarak ölmüştür. 

Kaza hakkında aldığımız tafsilat şu
dur: 

Dün öğleden evvel, Ortaköyde o
turan komisyoncu N ecatinin 6 yaşın
daki kızı Gülnihal, Be§iktq tramvay 
caddesinden kareı tarafa geçmek is
temiştir. Çocuk, caddenin ortasına gel 
diği bir sırada ıoför Nihadm idare
sindeki kamyon, frenleri tutanuyarak 
çocuğa çarpml§tır. 

KtiçUk Gülnihal, kamyonun altına 
yuvarlanmış ve· ezilerek ölmüştür. 
Hadiseye mUddelumumt muavinlerin
den Sabri elkoymU§tur. Şoför yaka
lanmıştır. 

Üniversitede Yeni 

Bir Enstitü Açllıyor 
Üniversite fen takilltesine bağlı 

hayvanat ve nebatat emtiUlaUnUn ku 
rulmam bitmiştir. Yarın bu enstitü
nün açılış töreni yapılacaktır. 

Tutulan Kumarcılar 
lstiklat caddesinde Madam Artmi

ye ait 24 numaralı apartmanda, ev
velki gece bir arama yapılm1', kumar 
oynamakta olan bazı kimseler yaka
lanmI§tır. Artmiye hakkında takiba
ta ba§lanmıftır. 

Aksu ve 

İzmir, Esaslı 

Tamir Gördü 
Bir buçuk ayda.nberi Kasımpqada

ki havuzlarda tamir edilmekte olan 
Aksu ve lzınir vapurları birkaç güne 
kadar dışarı <;ıkacaklardır. Aksu va
puru baştan başa mühim bir tamir 
görmilft,ilr. Vapurun makine, kazan 
ve güvertesinde tadillt yaptlmıetır. 
lzınir ve Aksu, gelecek hafta sefer
lere bqlıyacaklardır. 

Her ki vapurun tamirine elli bin 
liradan fazla para harca.nınıştn'. Bun 
dan sonra Güneysu ve sıra ile diğer 
vapurlar tamir edilecektir. Birer de
faya mahsus olmak Uzere bu mas
ra.flan vekllet kendi tahsisatından 
ödediğinden bUttin vapurlar bir oe-
kilde sıkı bir tamir göreceklerdir. 

r ahlisiye idaresinin 
Yeni Bütçesi 

Tahlisye Umum MUdürU Necmettin 
dün Ankaradan şehrimize dönmil§
tilr. İdarenin yeni bütçesi 365 bin lira 
dır. Bundan 67 bin lirası bu sene sa
hillerimizde yapılacak fener, radyo. 
far ve sis düdükleri ~aatma harca
aacaktır. 

Şeyh Galip 
Gecesinde 

Şehremini Halkevi tarafından ter
tip edilen Şeyh Galip gece.si dUn ak -
pın yaşandı. BUyUk bir kalabalığın 
lftlrak ettiği toplantıda B. Baha. Gö • 
~oğlu B. Galibin doğduğu ev ha.kkm· 
da izahat verdi. 

Sadettin Nüzhet Şa.lrln hayat ve 
eserleri Uzerinde söz ı6yledi. B. Feht
min "Galibin mlna.sı huzurunda,, ad
h konferansı dinlendi. Toplantı sa.mi
m! bir hava içinde geç vakte kadar 
ıUrdU. 

Beyoğlu ve Beşiktaı 
Çöpleri 

Beyoğlu ve Be§iktaı kazalannm 
eöpleri dünden itibaren denize dökill
mlye baılanmııtır. 

Talim ve Terbiye He· 
yeti Reisi Geldi 

Maarif VekAleti taliın ve terbiye 
leyeti reisi Ihsan, dün sabah Anka-

.· 

~adyo o ji Enstitüsü 
Dün Açıldı 

Pr. Dessaver 

DUnku 
rlerasimde 

Konuşuyor 

Kasımpa.şada Yeni 

1_lnşaat Atölyeleri 
llkmekteplerde dün~ · 
imtihan:ar başladı 

Enstitü 
770 bin. 

Temel Atma 
Merasimi 
Yapılıyor 

Sabahleyin mektebe geliı 

Mektep binaıı önünde 

imtihan kapııında bekleylı 

imtihan odaaına giren 
yavrupun heyecanı 

Sorulan aullere cevaplar 
veriliyor 

lmtihantlan •onra aevinç 

ve ne e 

Liraya 
maıoidu 

Tıp Fakültesine bağlı ola 
rak bir buçuk yıldanberi 

kurulmakta olan radyoloji vebiofi 
zik enstitüsü, bütün eksikleri ta 
mamlandığı için dün törenle açıl 
mıştır. 

Dilnyanm en son sistem röntgen 

- Liman İtletmesi taraf ındall 
Kaamıpafa~a Camialtın

da in,a edilecek olan büyük iıı
taat atölyesinin temel atma ıne

raaimi, bugün aaat 14 de yapıl•· 
caktır. 

ve radyum aletleri ile zenginleştiri • ' 
len bu enstitü, 170 bin liraya mal ol· 
muştur. Enstitüye bir buçuk yılda 
Uç bin kişi müracaat etmiştir. Bun -ı; • 

Davetliler sa.at 13 de Galata rıhtı· 
mından romorkörle merasim yeriııe 
göttirUleceklerdir. Bu atölyelerde idJ" 
reye lazım olan biltün ahşap deniz ~ 
sıtalan ve mavnalar inşa edilebilecek 
tir. Aynca burada btitUn Uman anıe
lelerl için İsrf yıkanma salonları, ya
takhaneler yemekhanelerde yapılı " 
caktır. BUtUn bu tesisat 150 bin lir&'" 
ya çıkacaktır. 

~a~: !~~~:!~~e :ı;r:!::aıı:::a: $a m h 1ardak1 
nlmıştır. Müessese artık tam ınAnasi 

Tarla 
Tazelendi le tek8.~ül etmif en ileri bir ilim ınü 1 h • ı " f essesesı haline girmiştir, Bu itibarla t 1 a 1 

bundan sonra yapılacak tedavilerden 
daha müspet neticeler elde edilebile
cektir. 

Oniveraite Rektörünün nutku 
Enstitünün açılış törenine maarü 

ve sıhhat vekilleri de çağırılmıştr. 
Her ikisinden rektörlüğe gelen ve An 
karadaki işler icabı oradan aynlamı· 
dıklannı bildiren telgraflar okundu. 
Açılış töreninde Üniversite dekanları 
profesörler, tanınmış doktorlarımız -
la bazı ecnebi konsoloslar bulundular. 

İlk sözU rektör Cemil Bilse! aldı, 
günün ve tarihin en bUyUğU, ilim ha
reketlerinin ba..,ı AtatUrktin yilkıek 
irşat ve ifaretlerile her sahada iter • 
liyen TUrkiyede bu yeni ilim müesse
sesinin tayda ve ehemmiyetlerlnden 
bahsetti. 

\ 

Bu enstitünün halkm dertlerine 
derman bulacağını, yurttaşların şifa 
yeri olduğunu fenni misallerle anlat
tı. 

Cemil Bilae1, bu arada bizde radyo 
lojinin tarihçemni yıw.tı. ,193~ tP ttni
versite kurulurken dünyanın sayılı 

şöhretlerinden Dessavetin ~ağiı-ddt • 
ğınt ve onun himmetile dünyanın bu 
en ileri müessesesinin kurulduğunu 
ilave etti. " ) 

RekUSr, bUyUklerimizi hürmetle a
narak onlara teşekkürlerini sundu ve 
şiddetle alkışlandı. 

Talim T ~biye Heyeti 
Reiainin •özleri 

Sonra Maarif Vekili adına vekA.let 
tallın ve terbiye heyeti reisi İhsan 
söz aldı ve: 

"-Atatürk inkıllbmm tahakkuk 
ettirdiği en büyllk gayelerden biri a
mrlarca halkm ahllkıru bozan hurafe 
lerden onu kurtarmaktır. Hayatın her 
cephesinde ilmin UstUnlUğünU temin 
etmektir. lşte bu maksatlar gözönUn 
de tutularak bu gUzel, hayırlı mUes
sese kurulmuştur. Bu müessesenin 
ilmt araştırmalarile TUrk ilmi de 
milletlerarası illmler arasında bir 
varlık olarak gösterileblleceğine ka -
niim . ., dedi: 

Bu lli~ mUeııeesesinfn kurulu,u mU 
nasebetıle röntgen ilmini ve cihazını 
keşfeden meşhur Alman ilimlerin -
den "Röntgen,. ve arkada§ları Ma
dam ve Mösyö "Curie,, nin birer bUlt 
ve fotoğrafilerini bu enstitüye hediye 
eden Alman hükömeti adma lstan _ 
bul Alman general konsolosu güzel 
bir hitabede bulundu. 

Proleaör Dea•aver'in 
ilmi izahatı 

Bundan sonra dinleyicilerin şiddet 
U alkıştan arasında Dessaverle mua
vini kilrstiye çıktılar. Dessaver umu • 
mt harp sonunda ihtiyar bir adam o -
lan Röntgen ile birkaç defa röntgen 
ve radyum tedavileri, kanser hasta
lıkları hakkında g6rUştüğUnti , bu bU
yUk adamm ihtiyarlığına rağmen ö
tunciye kadar son ilmf terakkileri ta 
kip ettiğini, Röntgen ve arkadaşlan
nm hayatta bugUnkU kadar şöhret 
kazanamamış olduklarını eöyledi. 
Dessaver, bundan sonra tedavi bah -
sine geçti. Uzun uzadıya ilmi izahat 
verdi. Daha eonra Üniversiteden ay -
nlacağmdan teessUrle bahsetti. Fa • 
kat bUttin bu vadide r.alışanlarm hep 
bir camianın arkadaştan olduğunu, 
kendisi nereve gideM!e gi.Uııin fikren 
buradaki arkadqlarile beraber olaca 
ğmı anlattı. SUrekli ve şiddetli alkış
landı. 

EnstltUnUn her tarafı g8sterildi ve 

Bakırköy kazasına bağlı olan Şamlılar ve Ayayorgi köyünde 
oturan 100 kadar köylü, dün erkekli kadınlı bir kafile halinde 
Partiye gelerek bir tikayette bulundular. Şikayetin mahiyeti 
tudur: 

T ahail için Avrupaya 
6Önderüecek mühendialer 

Almanya ve Hollandada kara ıııl
hanlkl tesisatı Uzerinde tetldklerd8 

bulunan liman işletmesi mühendisle
ri şehrimize dönmU.şlerdir. Lima.n iş: 
!etmesi, antrepo, yolcu salonu ve di
ğer tesisat işleri için de ttalyaya bit 
mühendis ve mimar göndereceıctir· 
Bunlar Pire, Triyeste ve Cenevre)16 

uğrıyacaklardrr. İdare, fen heyetill • 
den bütün Azaları sıra ile her l!leııe 
bu şekilde A vrupaya gönderecektir. 
Bunların tetkiklerinden limanda yııpI 
lacak inşaat işlerinde istifade edile .. 
cektir. Gelecek yılda aynca staj ve 
tahsil için Avrupaya talebe yollan• -
caktır. 

Şaınlılar ve Ayayorgi köyleri et
raf mda birçok tarlalar vardır. Bu tar 
lalardan baztları, 5 sene evvel, !stan 
bul 4 Uncü hukuk mahkemesinin bir 
kararile topraksız köylülere verilmiş 
tir. 

KöylU.ler, kendilerine tahsis edilen 
bu tarla.Ia.rda ekin almışlar ve şimdi 
ye kadar mahsullerini de toplamışlar
dır. 

Bundan bir müddet önce Osman a
dmda bir zat, ekilmekte olan bu tar
laların kendisine ait olduğunu iddia 
etmiş, Şurayi Devletten de bu yolda 
bir karar almıştır. Tarlaların kışm 
köyliller tarafmdan ekilmiş olmaıııt, 

yeni tarla sahibinin de millkiyet iddi
aımwa bulunması ortaya bir ihtilA.f 
mevzuu çıkarmı~. Nınayın., <ıanoar 

ma geçen hafta kö!ı•lünUn tar ~arda.
ki çapa işlerine mani olmuş. bundan 
zarar gören köyili Dahiliye Vekaleti· 
ne mUracaat etmi,tir. 

VekA.let, köylünUn T.arardan kurta
rılması için kışın ektikleri mahsulü 
almalannm teminini bildirmiştir. Ve 
kft.letin bu emrine rağmen köylü tar
lalarda c;alışmijk imkanını bulama • 
mı,, dUn, pa.rtive b~ra.rak tarla -
lan dört be" gün daha cıı,palarnezlar 

88 malısulUn mt.lıvolacağını bildir -

mi~1erdir. 

Köylüler ne anlatıyarlcır? 
Dün kendilerile görüşen bir mu -

harririmi.ze köylüler şunlan söyle
miştir: 
"- Arazi. maliye kararlle bizlere 

taksim edildi. Ekinlerimizi ektik. Bu 
ekinleri sUrmek üzere tarlalarımıza 
girmek istedik. Osman, bizi tarlaları 
mu:a bırakmadı. Partiye müracaat e
derek derdimizi anlatmıya kara.r ver-

dik.,, 
Parti ilyön kurulu, vaziveti tetkik 

etmektedir. Verilecek kara.ra göre, ih 
tilA.f ortadan kaldınlacaktır. 

Prof. Dessaver 
Ayrıhyor 

Üniversite Tıp Fakülteai radyoloji 
enstitüsü müdürü Ordinaryüs profe· 
sör Dessaver, 936-937 tedris yılı imti
hanlarını bitirir bitirmez memleketi • 
m.izden ayrılacaktır. Ordinaryüs pro
fesörün mukavelesi bitmif, fakat ken 
disl lsviçre üniversitesine yüksek bir 
maaşla ve kaydihayat şartile prof e • 
sör tayin edildiğinden mukavelesini 
yenilemeyi kabul etmemiştir. Profe -
sör Dessaverin yerine kimin getirile
ceği henüz belli değildir. Fakat çok 
değerli bir profesör olan ve kanser 
tedavisinde yenilikler ve muvaffakt -
yetler gösteren Dcssaverin ayrılması 
Üniversite muhiti ve ilim adamları -
mız arasında teessür uyandırmıştır. 

Amerika Coğrafya 
Cemiyeti Mümessili 

Mılli müdafaa 
~~t;kiti CJr:;tdl 

Milli Müdafaa~ ftııimiz Geıı'ira! 
K!znn Özalp, dün sabahki trenle An 
karadan şehrimize gelmiştir. ~ 

General Kazım, dün Yunan ve .ı. u• 
gôt!lav limanlarına bir seyahat yap&
cak olan mektep gemimiz Hamid.iye • 
nin ha.zırlrklarmı teftiş etmiştir· sa.
midiye bu pel'fembe günü Yuna.nistl 
na gitmek üzere limanımızdan ayff.
lacaktrr. 1 

Milli Müdafaa Vekilimiz dişlerin 
tedavi ettirmek üzere birkaç ~ ~~ 
ha 9ehrim.izde kalacak ve bu ınild e .. 
içinde başka teftişlerde bulUDJJllY& 
caktır. 

Yeni Salon Proiesi 
Vekalete Gönderileli 

Yolcu salonu inşası için mimar v:! 
tarafından hazırlanmakta ol~. s"nc· 
proje bitmiştir. Proje tasdik ıçLD uıı• 
tısat Vekaletine gönderilmiştir. B J:1Cl 
dan sonra esas proje yapılacaktll'· 
gün sonra da inşaata geçilecektir· 

Bursa -O;man Müdiiril 

~?-·lf ,·ıw.l6Ç7T/P ce~~;;~:;.;llm;,e;;..: Buraa~e(:~ ~:~~j o~; 
L gere, dün Ankara.dan aehrlmize gel- müdürü ZUhtUnUn birtakım genÇ p 

miştir. Mr. B. F. Rogenı, tstanbulda lan evine toplryarak eğlendiği. i~bl
lıillliiıii•iiiiiıiiiill•li iki Uç ay kadar kalacak ve cemiyetin alemleri tertip ederek umumi Ad~f" 

B 
orsa komiseri B. lhsan Rtfat, mecmuası olan The Geographic Ma- mUgayir hareketlerde bulunduğu 11t 
Osmanlı Bankasının ıenelik gazlne için renkli resimler alacaktır. renllmif, evvelki gece curmurııeşbtJ!S 

ııınuml toplantıfolında hükfımetimizi The Georgraphic Magazine dünya - halinde tevkif edilmiştir. Suçlula tu" 
temsil etmek üzere Lontt"aya. gitmiş- nın en tanınmış ve en çok okunan bir duruşmasına ağır cezada deva.11'1 ° 1 
tir. mecmuasıdır. nacaktrr. 

l···················································~ı 
• 

D eniz t'lca.ret mUdUrU Müfit 
Necdet dün ak'am Ankaraya 

gltm.l~tlr. TAKViM ve HAVA ...... ..... ........................................ _ ........ . • 
A dllye blna-ımm yanma.-ıı tt.zerl-

ne kunılan yenileme bürosu 
kaldınlacaktır. Yenileme davalanna 
ınahkemeler tarafından bakılacaktır. 

1
2 Haziran 1937 Bugünkü Hava: AÇIK 

AR AMBA 
Yeşilköy meteoroloji istasyonun -1 

dan alman malumata göre, yurdumuz 
da Trakya ınıntakasınm açık, difer 
mıntakaların kısmen bulutlu ve mev
zii yağışlı olması, rüzgarların Doğu 
Anadolu, Trakya, Kocaeli ve Kara. • 
deniz kıyılarında ,imalden, diğer mm 
takalarda ga.rpten eımesi muhtemel • 

........,. 
6 mcı ay GUn : 30 Hızır: :2S 

• 
Y alo~'BDID. iman için tetkikler 

yapan Proıt l§lni bltirmit ve 
dUn Yalova.dan dönmü'Jtur. Prost 
bugünden itibaren de FJoryanm imar 
iflerlle uğra§acakhr. dir. 

Dünkü Hava 
cihazlar .ha.kkmda ilmi izahat veril -

bir Dün hava, akşama kadar hafü bu· 
dikten sonra çay ziyafctile toplan !utlu geçmiş, rüzgarlar şimalden sa_ 
tı nihayet buldu. atte 10 kilometre hızla esmiştir. Ba -

Arabt 1356 Rumi 1353 

RebiU!evvel: 21 Mayıs: 19 
Güneş: 4,31- Öğle: 12.11 1 
!kindi: 16,11- Akşam: 19,3: 
Yatsı: 21,33 - !msak: 2, _;__. 

erı 
rometre 767 milimetre, suhunet ~ .. 
çok 20, en az 8 santigrat olarak }<t 

dedilmlştir. 
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Yüzbaşılık payesi 
Verilen Tayyareci 

Alman Kadını 
B arada reamini gördü-

iünüz Hanna 
R~t•ch l A .. "l "kt b .. , p anorcu u e u-
l'iik mıwallakıyet göater
~ ve kendi.ine Tayyare 

uzbcz,u, unvanı verilmif· 
f H "· anna Reitach, Alman· 
)'ad'G bu unvanı kazanan ilk 
1-Iın tayyarecidir. 
~-, .... , ............ . 

Misafir Emir, Ankarada 
Enstitülerimizi Gezdiler, 

Meclis Reisi, 
Marmara Köşkün
de Ziyafet Verdi 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) - Misafiri -

mi:z Altes Emir Abdullah, bugün öğleden evvel 

Gazi ve ismet lnönü Enstitülerini :ziyaret etmif 
lerdir. Emir, Ga:zi Enstitüsünü gezerken bir nu

tuk söylemi, ve demi.tir ki: 
''- Memleketinize ayak baatığnn dakikadan 

beri gördüğüm hüsnükabulden dolayı çok müte 

hasaisim. Ankarada dün Türk teflerile tanıt· 
tmı. Büyük Şef Atatürk'ün bana gösterdiği ga

Yeni Sovyet Elçiai Ankarada 
karf,llanıyor 

Atatürk, 
Sovyet 
Elçisini 
Kabul Etti 
~ · 

ni hüsnükabul, beni çok sevindirdi. Duyduğum ı, Bankaaı Umum Müclürü 

hazi tarif ve ifade edemem. Muammer Erif Ankarada ~İtlii~~' 1 (A.A.) - Sovyetler 
)( ':Jltn )'eni büyük elçisi Bay 
h '!~ki bug\\n mutat merasimle 

Daha terakki ve taaıi edeceksiniz. Siz gençlerin sa- -.....:======-======-=-===-
"et•ı .. 
k,buİUtnhur Atatürk tarafında~ 
ttit~lunnıut ve itimatnameainı 

yesinde bu nıemleket çok müreffeh olacaktır. BU yük 
Atatürke uzun ömürler diler, size de ona sadık kal -
manızr ve memleketinize yarar bir ,ekilde yetişmeni 

li . ~Yleanittir. 
~~~anBakamn~li Ş~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~ 
~l Çoilu kabul resminde ha:zır 

zi temenni ederim.,, 

Kız Enatitüaünü gezerken 
unıııu,tur. Yeni Japon 
Silahları 
bırakma 

Konferansı 
t;qiiııiin Dünya Vaziye· 

Ayan Reisi 
Kabinesini 
Kuruyor 

Emir Abdullah, kız enstitüsünde 
bütün atölyeleri gezmişler, talebenin 
eserlerini tetkik etmişlerdir. Bu ara -
da Emirin refakatinde bulunanlardan 
Doktor General Cemil, müessesenin 
leylt olup olmadığını sormuş, kızla -

1 konferansın Çallı· 
ltacasına Mc1ni Değilmiş! 

Londra, 1 (TAN)- Japon im. 

paratoru, Japonya ayan meclisi 
reisi Prens Fumimaro Konoe'ye 
yeni kabineyi tetkil etmek emri -
ni vennittir. 

P ... o"cı :u~.,""' 4R vıuımAııih" 'K~ndi 
sine bundan evvel de 1936 Martında
ki hadiseler sırasında kabineyi teşkil 
etmesi teklif edilmiş fakat Prens, sıh 
hi vaziyeti dolaYısile bu vazifeyi ka -

~evre, l (A.A.) - Silahları bı· Prens Konoe askeri, mali ve siyasi 
~ il~ konferansı bürosu, içti.malan- mahfellerden çok kuvvetli milzahe -
".tıy ayet vermi§tir. Büro, bugünkü ret gören ve Japon ricali arasında bir 
'ait etin konferansın devamına mü- çok dostları bulunan, çok sevilen bir 
Ct!ıuıOlduğunu kaydeden bir takrir zattır. ü ç sene sürecek bir kabine ku 
~ etıni§tir. rabilmesi ihtimali kuvvetlidir. Prens 

bul edememişti. 

rmı bu enstitüye leyli olarak gönder
görehilecek milli bir kabine kurmak mek arzusunu izhar etmiştir. Emir, 
için elimden geleni yapacağım.,, de - sipariş atölyelerini gezerken atölye 
miştir. . şefi Bayan Tizer'den izahat alm.ışlar-

Eski Harbiye Nazırı General Sugı - dır. 

jima ile Bahriye Nazın Amiral Yona • 
1
. • • ,u ı· R · · • 

i'nin yeril kabinede yerlerini muhafa- M ua ırımız, .ıır.ı ec 1• euının 
ıa edecekleı1, Hanciyeye18e, eeki .Haf ziya/etinde bulundu 
vekillerden Hirota.nm getirileceği u
mulmaktadır. 

Japonyada umumi efkar Hayaşi'

nin istifasından memnun görünmek
tedir. Bir kısım gazeteler, yeni ka • 
binenin partilerle elbirliği edebildiği 
takdirde tutunabileceğini, bir kısım 

gazeteler de ancak partilerin fevkin 
de şahsiyetlerden müteşekkil bir ka
binenin iş görme ihtimali olduğunu 

:Altes Emir, aaat 13,30 da Meclis 
Reisi B. Abdülhalik Renda tarafın -
dan Marmara köşkünde şerefine ve
rilen öğle yemeğinde hazır bulunmuş
lar, milteakıben orman çiftliği ve mU
essesatrru gezmişlerdir. 

Akşam saat 20,30 da da Irak elçisi, 
Emir şerefine Ira.k sefaretinde bir zi
yafet vermiştir. 

~o, temsil edilen veya temsil e- Konoe gazetecilere beyanatında: "!ş 

'1f tıaı olan bütün hükiimetlere - ya- ===== = = = ==== =============== Rusyaya Döndü 
~ Ya ile Almanyaya da - silah- • N •b• • 
~ ' nıasraflarmm neşredilmesile Macarıstan aı ının Hazineye Borcu Moskova, 1 (A.A.) - İnkılaptan 

yazıyorlar. 
Bir Eski Rus Muhamri Yine 

lıtf~laraflarm kontrolil bir nizama A • • G • 1• evvelki devrenin tanınmış Rus mu -
~e lntnası hakmdaki mukavelena - Salahıyetı enış ıyor Olanlar ha.rrirlerinden Kuprin, muhaceretten 
~ Ptojesfnin metnini göndermiye ka Budapeşte, 1 (A.A.) - Niyabet Ankara, 1 (TAN) _ Askeri ve dönerek ·dün Moskovaya g~lmiş ve 
~ "trnıi§tir. meclisi bugün Naip Hortinin. riyase- mülki memurlarla mütekaitlerin nıa- muharrirler ve matbuat mümessille-

t.t.b~' ~etler cemiyeti tarafından ti altında toplanmıştır. Meclıste ka- hiyeti meşkUk zimmetleri hariç ol- ri tarafından karşılanmıştır. 
~it t edilen tarihte toplanarak muh- nunu esaside yapılm8:_5ı m~k~~r ta mak Uzere hazineye olan diğer borç- Türkiye • lran Hudut AnlAa. tMı.:._ hllktunetıerden gelen cevapları dilatm tetkik olundugu bıldırilıyor. l da k ·1 · k rar ~ 
__ '«llt arının maaşların n esı mesı 8 ına.aı lran Parlamentosunda edecektir. Hükfunet, parlamentonun tat~linden 1 

evvel Naibin selhiyetlerini genı§leten ka.ş:ırıımıştır. Fakat, vefat ed:ı1 88 
e- Tahran, 1 (A.A.) - Pars ajansı bil 

? !bir kanun layihası tevdi edecektir. ~n ve mülkt memurların eski ve y • diriyor: Türkiye ile Iran arasındaki 
Qsdik Edilen it Kongresinde Yunan Heyeti nı bütün borçlarından dolayı dul ve hudut hattının bir kısmının düzeltil-

Atina, ı (TAN) _ Beynelmilel i§ Yetimlerine kalan maaşlarından tev- mesi hakkındaki anla§ma Hariciye 
Ölüm Cezaları kongresine iştirak edecek Yuna~ ~e- kifat yapılabilmesi için mahkeme ka- Nazırı tarafından dün parlamentoya 

Cande Şatosu 
Üzerinden 

Tayyare de 
Uçmıyacak 

Paris, 1 (A.A.) - BugUn neşredi
len bir kararname ile Vindsor Dükü 
ve Bayan Simpsonun içinde evlene
cekleri Cande şatosu ilzerinde tayya
relerin uçması muvakkat bir zaman 
için yasak edilmiştir. 

Suriye Ba.tvekili Pariste 
Paris, 1 (A.A.) - Suriye Başvekili 

Mardam Bey ve Hariciye Nazırı B. 
Sadullah Cabiri, Paris'e varmışlardır. 

KISA 
HABERLER 

A lmanya hükl1metJ, AJ. 
man MusevlJerlnin Pa 

ris sergisine gitmelerlnJ me
netmlştlr. 

• 
D ünden itibaren bütün 

Fransrz ye\.'lllİ \'e haf
talık gazetelerinin fiyatlan 
yüzde otuz artmıştır. 

• 
A merikalı bir katolik 

piskoposunun Bitleri 
tahkiri dolayıslle Almanya, 1 papahğı prote:to etmiştir. 

A merikan kadın tayya -
reclsl Amella Erhart, 

dün sabah tayyare ile bir de,· 
riatem seyahatine çıkmıştır. 

R omany!m sabık Dış 1 
Bakanı B. Tltülesku 

Londrava ı;tmi tir. 
~ yeti dün Cenevreye hareket etmıştır. rarı lazımdır. verilmiştir. 

~«~,l(TAN) - Akşebirden -------------:--~----------------------~---------------------------------------------~ ogıu Hilseyin, BabaMkiden 
~ ~t oğlu Murad, Bozkırdan Ah
~ 0~lu ~ehmet Ali, Kilisten Meh • 
~oklu 1snıail ve Muradiyenin Kor 
aıulkı <>Yllnden Mehmet hakkındaki 
~ Cezaıa.n, Meclis tarafından tas -

ecJ.ihnıştir. 

~"•ıısf idare Bütçe· 

lerinde Yapılan 
~ünakaleler 

ht~kara, l (TAN) - Vekiller He-
93?' '\'Ulyetıer husust idarelerinin 
'~t Yılı bütçelerinde yapılan son 
~. n:Unakaıeleri de tasvip etmi§,1 lli:ye Veklleti istenilen mUna
~ ~ tasvip edilnıif olduğunu tel
~ "1llyetlere bildirmiştir. Vekl
~~ı;nakale istiyen vilA.yetler 

--~~ata, Antalya, Ağrı, Aydın, Bur 
bl?-, At ~ik, Giresun, Kocaeli, Kırşe
~ &nisa, Muş, İstanbul, Tekirdağ, 
~u~ Trabzon, Seyhan, Afyon, 

' ol:dlzİz, 

1 ehlikenin Onü Alznzyor mu? 
A iman donanına-cıma mensup 

bir filonun Almeria'yı bom
bardmum etmesi dün ortalığı bir
den bire vel\'eleye vermiş ve Av
rupayı ,·ahim bir maceraya sevke· 

deıı bir hi.disenin l"llku buJmak Ü· 
zere olduğu hissini vermişti. Al· 
ma.n filosunun Almerla'yı bombar
dunan ettikten sonra İspanya cilm· 
huriyetlne ait diğer Umanları da 
bambardunan etmesi bekleniyor, 
bu hareketin aynl mahiyette blr
talmn mühadalelerl da\'et etmesi 
muhakkak sayılıyordu. Demek Av
rupada on aydır, sarfolunan bil • 
tün gayrete .rağmen, umumt bir 
yangın kopacak, insanlık ve mede
niyet ye11iden ~rkmazlara sapaeak, 
mamureler yeniden en müthiş hal· 
lelere sahne olacaktı. 

Dilnkü b8diselerin verdiği ilk in· 
tiba bu mahiyette idi. Fakat bu· 
gün teblikenbı bu derece büyüml· 

ı·····,·························~····,···················ı 
f YAZAN : öMER RIZA DOGRUL 
·~Q, •• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
YeceğlnJ gösteren ali.metler Jıartı- müdaha.Ie namma vazife alan bh 
smda buJunmakt:a.n bile teselli duy· kuvvetin taarruza uğradığı anda 
ma.ktayız. Yoksa hakikatte ınaa- bu taarruz işini halletnıe)i ve icap 
:zara, teselllye imkan verpılyecek eden tedbirleri almayı beynelmllel 
derecede fecidir. Ortada bir ta.ar- müdahale komlteshıe bıraknuyara.k 

kendi başma intikam almıya te-
ruz h&.disesl var. Fakat mutaarn· §ebbüs etmesi ve bu intikamı al-
zm kim olduğu belli değil. lspan- masıdır. 
yollar, Alman· donaıımasmm ken• 
dl tayyarelerine atet açtığmı lddJa Bu hareketin kaba dayıca ol-
ettikten başka Alman deniz kuv .. duğunu glzlemlye veya söylememl-
vetlerlnin İblga clvarmda 1§1 ol· ye imkan yoktur. 

madığmı, bu havallyi kontrol et- Beynehnllet hayatta kanunun 
menhı Fransız deniz kuvvetlerine hüktlm sUrmeshıl özllyen lnsa.nla,.. 
ait olduğunu blldlriyorlar. nn ve milletlerin bu hareket kar-

Bu iddianın ne derece muhik ol· t;ısmda en derin inkisara uğrama.. 
duğunu tetkik etmeyi bir tarafa malanna lmkin yoktur. Esasen bir 
bıraksak bile muhakkak bir nok- çok memleke~lerde Almanyanm 
ta var ki, o da beynelmllel ademi yaptığı bombardıman hareketine 

karşı duyulan nefret hisleri de bu 
yüzdendir. 

Bütün milletlerde, kanun touru
mm inkişaf etmesi devrimizin bey
nelmilel hayatmm eo büyük f ari
kalarmdan biridir. Bunun zifma 
saik olacak her hareket bütün cl
han efkin umumlyesinde derin a
kisler yapmakta ve istikrah De 
ka.rşılanma.ktadıl'. 

Almerla'nm bombardımanı kar
ıtmmda cihan efkan mnumlyeslnde 
görülen a.ksülimelln ea belllba§b 
sebebi de budur. 

Almanyamn haklı olup olmamUJ 
bu kanon şuuru ve düşlinoesl üze
rinde hf~blr tesir yapmaz. 

Kaldı ki, Almanyanm haklı ol
duğuna henüz bir kanaat t.e yok
tur. 

Milletlerde doğan kanun şuonı
na karşı Yuku bulan hareket, şüp
he yok ki, bu feci hadisenin en faz
la teselliye değer tarafıdır. 

8 

Analık da Elden 
Giderse-

Sofyadaıı gelen bir tel haberine 
i:Danmak lAzmı gelirse bir köylü erkek 
bir ameliyat netJcesinde bir çoook 
dünyaya getirmiş. 

Alla:hın işine kanşılmaz amma doğ. 
rusu Anadolu Ajansı \'ermemiş olsa 
l'e hele nisan aym.m başında verilse 
şüphesiz bir litifeye hamlederdlk. LA. 
kin bu sefer iş öyle değil. Ameliyatı 
yapan profesörün ismi n çocuğun 

nasıl almdığma ve ne şekilde olduğu. 
na dair telgrafta bir sürü tafsillt var 
ki, haberhı doğruluğunda §Üphe hl • 
rakınıyor. 

Demek ki, bayanlar daktilolukla 
başlayarak yavaş yal-q, hekimllk, 
avukatlık, hakimlik, polislik, hatta 
kaptanlık gibi erkek işi olan ~ylere 
~1 atarak onu ıs-kartaya çıkarmak is
terken bir erkek, kadmlann yegi.ne 
inhisar altına aldığı analığı onların 
elinden almak istiyor ve muvaffak 
da oluyor. 

Telgrafta tafsilat olmadığı için lşbı 
asıl can alac.ak noktalan biraz ka.. 
ranlık. Erıkek köylünün doğurduğu 

bu çocuk yaşamış olsa idi, acaba ba
bası kim, anası kim olacaktı'? Bu bir 
meseledir. 
Eğer BuJgar köylüır;tinün ~bğı bu 

çığır tutarsa yavaş yal-aş babuı ve 
anası ayni erkek olmak üzere çocuk 
peyda.hlannuya başlarsa. vay olur ha
line kadmlamı. 

Onun için ne yapıp yapıp bu "bld'· 
at,, m önüne geçmlye ve analığı yine 
lnhl!IW' altında tutmıya çalı~alannı 
kadmlara tavsiye eder, hayırlı ma • 
vaffalayetler dilerim. 

B. FELEK 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Memlekette 
Emniyet 
Birliği 

(Başı 1 lnclde) 

kinıharbiye münıessili hudut vakaJa. 
rından, gümrük münıessili kaçakçı
lıktan, iktısattan gelebilecek bir mu. 
messil fabrikalardaki komünistlik 
veya faşistlik cereyanlarından, mali· 
ye mümessili kıymetli evrakm takli. 
dine ait hadiselerden bahsedecektir. 

Meseli. lzmirde fiyat düşürmek için 
propaganda yapma yolunda bir hldi. 
se var ... Bu iş derhal konu§ulacak, 
memba ve fail araştırılacak, her tür
lü ecnebi propaganda ve telkinleri Ü· 

zerinde de hassasiyetle durulacaktır. 

Bu münakaşalar neticesinde ka
leme alınacak emniyet raporu, 

bir aylık umumi hayatımızın en mü
him vesikalarından biri olacaktır. Ge
lişi güzel yürüyüp giden birçok işler
de bu çalışma tarzı sayesinde dünıenli 
bir yürüyü§ kurulmuş olacaktır. 

Görülen arızalann ve noksanlann 
önüne geçmek için kanunlarda ve 
bunların teyit edici kuvvetlerinde ta. 
diller yapmak lazım geliyorsa bunlar 
'için ilk teşebbüs adımları aylık ra.· 
porda atılacaktır. Senelik rapor, bir 
senelik gidişi ve sene içindeki mil§a
hedelerin icap ettirdiği tedbirleri da,. 
ha umumi bir surette ortaY,a kolS-· 
caktır. 

Meclisin kabul ettiği yeni ka • 
nun, memleketin inzibat ha -

yatında maddi değilse bile, manevt 
surette ahenkli bir birlik kuruyor. 

ismet Inönü hilkfuneti, umumi ha
yatnnrzm en mühim bir sahasında 
devlet prensibini bu kadar sıkı bir 
surette kurmakla çok faydalı bir 
çığır açmıştır. 

Bu sayede memlekette huzur, em
niyet ve istikrar çok esaslı bir isti
nat yeri bulacaktır. Dahiliye Vekl • 
letl, prensibin tatbikatını çok etraflı 
bir surette hazırlanmıştır. Dahiliye 
Vekili Şükrü Kayayı ve arkadaşlarım 
ve bunlar arasında memleketin inzi
bat işlerinde çok uyanık bir meslek 
batlılığı gösteren Emniyet Genel Di
rektörilnü tebrike layık görürüz. Ye
ni açılan çığırm umumt hayatımızda
ki Ameli tesirlerinden diğer bir yazı
da bahsedeceğim. 

A.hmet Emin YALMAN 



Manisada ~-PARiS--. 
SERGtstNE herk• için tlverlfll 

Yenı· Çocuk NATTA'nıııHyahatproıramıan 

5 YIL DA 13 M . LY SERBEST IEYAHATLERbüz 

1 O N (Sergi müddetince bugünden itl-

i ah #!!. e 5 •ı b&reıı her cuma İltanbulda va- BugtliıkU Program· 
"3' purla hareket.) Oğle Detriyatl: • 

12,30 Pllkla Türk muılldııf ıt50 

Radyo 

L 1 RA PA
/ RA c EZA s 1 Manisa, (TAN) - Belediyenin bU- GlDtŞ: Atina, Brindizi, Roma, Havadis 13,05 .Muhtelif plik ııetri • 

yük fedakirlıklarile meydana getiri- Milano, Lozan, PAR!S yatı 14 Son. 
len nıodem oocuk bahçeai meraılmle DÖNÜŞ: ManUya, Montekarlo, Akfun Neşriyat: 
açılnuttu', Ayni gtın yeni c. H. Par- Nis, Kan, Genova, Roma, Brindi- 18,30 Plakla dans musikisi. ıl 

l tisi binasının temel atma merasimi zt • tSTANBUL Konferans: Eminönü Ha:lkevi ~,; 

ht' /Lf h de y ı t B ı PAR1STEK1 OTE!LER y&l Yardım fUbeei nAnuna 00 .. ..,.. 
ısas ırıa - 1.'' Rı'n apı mış ır. un arın ikisine de I.smafl Gürkan (Merhum DoktorlJJ-

J vali Lütfi Kırdann nuktuyla başlan- DAH1LD1R. ci Kemal ve hayatı) 19,
30 

MaDdoJiJI 

keme }871.nl'n Kız'~O nuş, fehrimizde bulunan Mebuı Kl· KaPILI Seyahatlerlmlz o~keıtruı Berk ve arkadqlan J!!! 
[j ll1n Nami Duru da rençlik ve 19 Ma- zıhe ve arkadaşları tarafından ·.ıl.I:' .. 

yıs için hazırladığı filrtnl okumuttur. (l Tımmus btanbuldlG hareket) musiltili ve halk oarkılan 20,3~_9.; 

Beş C' } 'k Uı Bu mera.timden eonra huır bulu· 1' Temmu.1 ftnliklerfnde bulu • mer Rıza taratmda.n arapça .,,ywP· 

.11..)eneıı yuşlurucu n••lft- ali bel dl ı.ı l1 be nacak bu rrupun puaportlan ,,. 20,46 Bimen Şeıı Vt ukadatlarl CI • ~ v ve e )'t re... ' ra- ~-- rafında.n Türk musikisi ve halk~ 1: i • bw otomobillerle Muradiye köytlnfl pılmqa b&fl&nmıttır. Acele ka- kılan <Saat ayan) 21,1:5 Orkeitt' r aa ıyeti JI Aa _J Je gitmişler, yeni yapılacak blr llkmlk· yıd olunuı. Millno ve Belrr&dda 22,15 Ajanı ve borla haberleri~.!: 
l J'Jj UU~ tebin temelini atmıılardır. ikamet. tesi (UnUn Pl'Oil"&JDI 22,30 r~ 

~ numaralı Jhtiau mala- sololar, Operalar ve operet p~ 
k i dü d kapı haricindeki bostanlarda at;daıı Arapkir Beleclı'ye Relıl Dıı.nclU 28 Temınuı ht&nbuldan hareket 23 Son . 
.... ' n en itiharen faa.liy• gfzli mahzenlerde ayakkabı mantarı . u ~ ildnci Hyahatlmlldt yer GUnila .,,.,.,.... ö.IU 

tini durclunnUf Te itlerini numa· ıekllııde Y&kalaıuuı •OO kilo 111rar d&- Arapkır (TAN) - Bir ay mnu· kalmamJftır, lW'li' .KONSERLER 
ruız milnf erit bAldmli ull7o vıwdlr. Bu ur M k m1ıuak niyet alarak Ankanya vt t.tanbul& 6.4~ Pv.ria kıH dalraaı; Sabili ~ 
naahkemeıine devroh.M•tir, Go.. Uıere iken zab:ca ;:~an~tır. ~ bedl~yeüniJi Nuıltm l'uıli ~~o!'u IO Temmas htanbaldaa hareket: seri (plak). 10: keza.. 10.45: kU:•· JJ• 

_., Mahkerne, .. ahibi olan Mehmedi iki -·ı!• onm ' ve vu .. ne ""'T".. • ..... BrlnA•-•, v--··, ._ ... ,. keza. 14.15 kODHr Jl&kli. 15 ~ 
çen sene lağvedilen 8 numaralı " .. .... mı,.. ....., - -"'"" ••r- da kısa dalgaaı: Filipa llboratu~ 
lhtiMI mahlcemni ile dokua ng,. sene hapse ve bir milyon lira da pa- • Ut, Venedlkte ikamet ve Ucloya ruıdan eğlenceli tecrübe emisy~ 

ra cezasma mahkum etmiştir. remne, Parla, Lonctn. Plymouth, 15.25 Prag kısa dalgası: ,e o. J:S: 
ınualı mahkeme bet Mn• içinde ıo - Yina 300 kilo esrarla yaka. Suçlu Noterin Ceıa• Muıhattan truıaatıaatltl Ue Ud kestrası <DvoraJc. Rua!ka). ı~· 
pek mühim daTalan neticelen- 111.nan Gtmlikli Mehmet ttmtııde bir ıecellk ıürpl'll NY&hatl, Bun. Paris kısa dalga.aı: Orkestra, ~ 
dirmltlerdir. Bunlardan bir kıa- sabıkalı da iki aene hapis ve 400 bin landırdması lıfendl burı, Berlla, Bükret vı avdet. Bu 18 Bükreş: Küçük radyo orke~ M.JJI ' ___ , 11. r 18,45 Moskova: Kan'1k kon.ser._1!.ı:; 
ını da yarıda kalmıttır. •I• """"'""' ntlMU ıra para cezasına mahkfım olmU§tur. DUn Afır ceza mahkımeelndo llçUnoU Hyahat için mahdut bu· Peşte: Askeri m&l'fl&r. 19,SO: ~ 

Bu ilU rnahkeme kvııılut tarihin malalıemesl la.!lılml B. Atıl Devradilet1 Jcıvalar 3600 Ura fhtllls ettifl ve G300 lirayı, lunan kamaralannııı derhal ka. kısa dalgası: Arapça ve rumca aıiitl-
deıı ınayuıuı 31 inci akfaımn• kadar ŞaJaü-.U 11 - 9 unmaralı ihtisas mahke- da llmmetine geçirdlft iddia ediltn patuu., ~: ~:~~~~:<~=:~, ~~ 
~ dıvaya bakmıt ve bunlardan nıesinin numarasız asliye mahkeme- Beyoğlu Dördüncü Nottrt 8&11.haddf NATTA Varşova: Meraklılar icin aeom•.~~ 3732 elıli hükme ballanuotır. Malı- 4 - Habetiatana mühim miktardı ılne devrettift davalar araımda iki nin muhaumeei netlcelendlrlldl. la.r. 20110: Liypıig: Büyük Uk~ 
k~elerfn §imdiye kadar hükmettik- afyon kaçakc;ılığı yapan Nesim Çipar nıUhim dava daha vardır. Biriıl Ford Müddei Ahmet Re.mat ıuglunun eti& konseri. 20.20: BUkMş: Plllı 
len para cezası 13 milyon lirayı bul. tın da bu mahkemede davııma ba • U . . . kanununun 202,203 Un""'' mad4elırlııe s .,.ı. t ll'ranı~ oper4 ve operetlerin~ __ ,_._ .. _ nı e11e1911fnın ,Umrük kanakgılıfı ı.ıw e,,-.a &centaıı: Beyoflu, Ttı.. 20,'° Pnı: ){n•ikili', , ... k.ı. ~. 
•·•uwu.a.uu, lts bin kilo da uuo•-+unıau kılıyordu. Kefaletle tahliye edildik- ,,.. ' gö- cezalandı-''maı-• lı•..ııı. 'U'\\ • f'"" .... 91.. - - ~~-'~ ~...... ikin i . de El kt 'k "'·k tini Aıı • .., lU .... W\I .... "" .... • • Telrrat N.ATTA • n.,.rtyat. 20,:Sö Pett. kll& ~-.:: 
ınsdde müsadere edJlnU§tir. ten sonra ktndJtt bulunaın&Jlll§tır. 0 

il t rl li'" • n a- hakeme müdafaa için baıka bir ,une !STANBUL •••I R•dyo orkettfuı. 21,10 Koloit11; 
Davalarm yandan fa.ıluı ll)'Uftu- Polis aramaktadır. dolu yakasında kullanacağı muaf bırakıldı. l(öyJU programı (dıını ve p.rkıJll'j 

rucu maddelerin kaçakçılıfmdaıı dol- ~ - 9 nwnarab lhtlus mahkeme- nıalzemeyi Rumeli ı.ratmda kaQllk T k 21,40 Prag kııa dalgaeı: era~el r 
mqtur, lkinci derecede İnhisar ve il, morfin kaçakçılığından suçlu Ha- olarak kullaıunı§ olmuındaıı doğan Ölen Hamalın Cesedi 8§8 kür yaııo musikiai. 21,M Prag: O~~ 
tl ün And ... Al U.tlerinin konHri, 22 Nil: PJlk -~ 

ç ct1 dereced• de gümrük kaçak- cı or,,_ 1 vt arlladatlal'lnl tev .. davadu Yakında bunlar da netice • Pek kıynıetJi pederlmia Bay fevki kisi. 22 Roma: Bando mu~a. ,,. 
çılıfl daYalan 9'91melrtedJJo. Bu iki kit •tmiftir. MaU kef.tıtıe t.hliy• •· lendirilocektir. Dün Morga Kaldırıldı KıroflunlUl rerek cenue mıraaimin Peşte: Çigan ınusikiai. 22.30 P~ 
~ahktmtnln balctıfı ve nltteellndirdi dilen Andon;yadı.iıı uhte bir pua • 9 numaralı ihtiua mahkemeli hl· de bulunmak ve gerek telgraf ve mek P. '!· T.: Cenup h&ık f&rktları ve g,. 
gı davalardan hatırda kalanlarm ba- porUa kaçtıjı ulqJlmıftır. Şimdi ke Evvelki pn Liman haruıuıı kırılan tup ıöndtrmek vı ıırek bizzat zi- sikısl 22,86 Prag lnıı• dalpsı: • 
zılan şunlardır: tUl8ri hakkında takibat yapılac.ktır. kimi Atıf, mUddelumumfıl Mltat ve asansöründe atır surette )'al'l\lana _ ya.ret etmek ... _tile ftAk büyük ke- kestra (Çek besteleri). 22,•5 su~; 

kiti ı rf nt l hlkl K ıı <>"'4V rw Konser nakli. 23 Varşova: !Ah aı-
llalİ9tq MGlt"-nelerlnln Mr.N 6 - Bu nıahkeme ltalyan teba,a. uudpde' ye t gHe en m ema e :~bk'bi~le!ıhaEmal Yusufun cesedi, dün derimize iştirak eden hem§eri ve kisi konseri, COrkNtra, piyaııo, k• • 

1.-J:./aJ 1..1 eından Arınando ilminde bir eı-oin ~ eıwnum ııkkı eukrUye doe- ..., ı '""' ~ver Karan tarafından d013tlarımııa candan tefekkilrlerimizi ıa.an) . 23.16 Roma: Koro koıısed. 
,..,.... '"'an Jaoolar lınall~mmı bir 1e111 bapee ve mühim yalanıu devntmiıler ve akıam t1Jer1 muaytne tdllmlıtir, Yalnız Jculak ıınederiz. OPERALAR, OPERETLEB 

' 1 - Sekiz n\lllW'alı Uıtllal 111&11- miktarda para M.llllD& ırıah~ et- aynlmqlardır. kısmında hafif kan görUlmUş, cetet BUtUn alle namm• 18,30 Moıkova kın ~;a.sr: ~ 
.k ı r kr .-. k ldml t .. ra piyeıini nakU. 20.25 y~a: emes' ımon alı töhretlnl tqıyan llUftfr, mu... a mıe ır. Nazire; HUşe)'in ve Mustafa egfied Vagner'in "Der Baerenhaeu • 

Bali Diyamandi ile buı stbmUk IDt- Morlln ve eroin lıa~aL-l«n Tahliye Edi[dj Y.ENI NE•RIYAT ---• ttr" operası. 22 Rennes - Bretagıta~ 
murlarmı a.~ .. -- ... - "l'" ., Struburr: OJ>tn.dan naJctl. ta.ov 

~ sene ~pte ye QU T - Sekte numaralı lhti9U mah- V il: ~ ~ T Nin· ''Ta.r.asA Bonlha.'' t•tmU ~ _..,,,... 
bin lira para cef48ma mahkQm et • mesi DUn, afn'cen. mahkeme9fftde ınr BtR MUSTEMLEKE HARBtNtN de ı ınuııltlu pıyes. 
ıntşttr. lce • ~drQI Vt aıt a.daşlan hak ırza geomık dav&Blll& bakılCh. :lıfty,. TARIHt - Muhamr Ahmet Naim Edirneli ff.atfaf Hu.JQsi Net CHafuı JtE81T.A'ILER 

2 - Yine a)'lll mahkeme ltker A- landa: morfin ve eroin kao~kgllılJ kut suç}u Şevki, iddiacı AYll ile evle bu isimde bir kitap negretmtotlr. E- Hulflsi) mUptell oldup hutalıktan 1:S,~ Roma. k1" dalgası: Pi~ 
~dıjmdq ıuçlu 8f1AbaddlD lUfat taktba . ya~u. lfabkemenın laf. ~ğinl 11öyledl Tetkik sonunda Ay- aerde Atrlkanm nasıl yağma edildi. kurtulıunı)"llrak Yakacıkta. vefat et· koıııeri. 16 Roma kıaa dalg.-ı: :;: 
ve Burhan Galibe J.kiter MDI haplt ve VI berine 1§ 9 numaralı mahk• tenin 18 Y&fUU bftirdifi anlqıldı. ğt ve mtı.stemlekelettlrlldiği, İtalya miştir. lonsel konseri. 16,05: Prag kısa "-

102 bin lira da para OllU1 vennlttir. rıJeye devrec!Umfttl. Leandrce evvelce Şevkinin tahliyeıine ve muhakemeye Habeo davasının lçyUEU, İtalyan tezi gU;~n~f~:i :ıe~~::,;1 ~ı;r=~~ ~:ı~:).h~~3~~~~\~~ ~~~ 
Jldııci bir tek• davuı daha var. tevkif edildiği halde kefaletle tahliye serbest olart1.k devam edilmesine ka- bu beynelmilel hldiseye ait bütün taf !inde cenue ııa.ınazı kılınarak Yaka· konıeri. 18,315 Roma kısa dalı;~ 

dır. Bunun ıuçlul&n komi8)'0DOU IWc edUnıit, karardan bir gün evvel hart. ru verildi. sUAt çok gUzel bir uısltıpla anlatılmak Piyano konaerl. 18,&'5: Pette kıtan.ı • 
rl1 Ut Baklacief ve arkadlflandır. ce kaçDU§tır. Mahkeme, kendileriııl tt.dJr. Okuyuculannuza tavıiye ede - cık kabriltanma defnedilecektir. Mev gaıı: VlyolonHl l'Mitali. 20,50 ~' 

Bunlardan da so bin Ura bdar ~ gıyaben birer buçuk seııe haP" IDalı Bir Doktor Mahkeme- m • 
11 ;:~~retı:~~~ldan Haydarpaıaya fl:~~ı~:ııse~r~~~~ ~ 

ra ae1U1 1atenıııektedir. Fakat, be. Jrftın etmfetlr, 1 C . t' K 9,'50 dedir. dan). ..ı.-.dJI!! 
atla dava nettcelenmlt deilldir. 8 _ DokUI numaralı ihtisaa mah- den Dosya A•ırmı• Mimar ar emı;ye ı ongreal 22 Vart0va: Choplni'n Merlel"llol ) 
ı - Selds numaralı ihtllu ID&b • keınesi, ... nmrttk ı. ••• 1.-1 • ..,ctan bey :1' s Türk Mimarları Cemiyeti. lstanbul <Ballad, Polones, lluurka. ~_:;.. 

eti Akvam bW fiOA -w-~ıuaw• nıı- kaııhğından 22,06 Praı kıl& dalıuı: Halk !':l.t'L 
temeat, Cemiy tenl~ nelmilel zabitaca töbreti bulunan t. uW& birinci iltiııtak hlldmi, bir Şubesi Bal : Kayıp: Sahibi bulundufwıı 342' lan. 22,10 Bükret1: Romen f81'1'U-of. 
ele beynelmilel met~ur ~r eroin ka. taıyan tebaumdan Peleıtrtno'ya da ınahlceıneden dolya qırdığl iddia e- 4 / ~ / 937 Cuma gUnU saat 18 de pilikamı zayi ettim. Yenisini çıka - 23 Llypziı: Harpa ve armonik J:'.J>ı 
pkCI81 olarak tavsif edilen Vuillki altı ay hapis ouur vermiftir. dilen Niyazi iaıninde btr doktor hak- ıubemız kongreei kat! olarak topla- racaflmda.ıı e1kiılnln hükınU yoktur. sini, List, Ravel, Debuuy). pt1 
Karavayitt.l de Iıtanbulda t.vklf et- 9 _ 9 numaralı ihtiau mahkeme- kında tevkif karan verırıittli. Dok· nacağından, ınezk~r günde bütUn U- Unkaparu Elvanza.de mahallesi Prag: Lltvanya .. rkıluı. 23,20: 
mil ve euçlanm itin.f ittirerek bir le atnin netlcelendlrdiji en mUhiJD da- tor dtlıı &ktaın yakalaııDUf, t4vkif. yeterin Ala)' köoküntı tefritleri rica Tepebaoı sokak 19 numarada te piyano konaeri. 
ae haplı cuuı vermlttir. valardan birisi de g-c:en sene Edirne- haneye göııderilmiftir. olunur. Yahya oflu Adnan 23 Paris p~~iğlenceli 81'• 

-Yani! 
Deli Osmanm k&lm cluc!aldan tltrenılye ~tadı. 

MUderrbs te ayala kalkl!Uf, kapıya cloinı bir adım at 
1111,tı: 

- Yani feY· yani f9Y bu, 0.man Af&! Ben hakauı 
D haklı. Tann huzunında yalan ~eyecek delfltm ! 

DeU Osman da arkumdu bir adım atarak aeaiıı! 
JWcaelttl: 

- Sen o tatlan bırak Rafm Rooa. 
- Yalan mı Atalar! 
Deli Oeman tam def"tCM91nl bulmuftu: 
- öyle ya ! CUye ,Umbtlrdedi. Sen mrtmı bir ta. 

raftan mebus olan dayına vennifliıı, öte taraftan da 
:Hacı Zeynullah Efendi HocayL ... Biri bizim mebus, 
pnine linet! Oteld heplmlsln 1evdilt eff'&l .. Niye 
böyle uluorta atar tutanın. Kadı haklı im4ı! Ne o
lur! Bir defacık ta halktan biri hakir •un. V&ll 
baldı, mutaaarnf haklı, kaymak&m haklı .. jandarma 
bttsbtıtttn hakli, kadı, hele kadr .... Yahu! ul.aıa ola.. 
c&keaıız; millet aldmıza gelm• ml? 

Eenaftan biri, arkadan Deli Oımwım kuplmı oek· 
ti. Bir dlğerf de mUde!TIH 1'&Ntler edeNk dıfanya 
çıkardı. MUderria, çeşmenin 10luııdan debbllhaneye 
dofru giderken, hiddeti y&Vl.f yavq geçiyor ve geç
tikçe ifi falso ettiğini de anlıyordu. Hacı Efendiyle, 
Osmanı teskin etmek fgln IKSlltftltklert halde, Deliyi 
bllllds kendi O.erine de mgratımttı. Ham duyana 
eam sıkılacaktı. fti tatlllıla batlaaıak için aklına 
hiçbir çare gelmiyordu. Kadıyı llltıdafu.da halclıy. 
dl. Her gUn lgln lrend.Uerlnt 1bım olan bir adamı il• 
fl'bmda mUclataa etmek ve bunu münasip bir yolla 
kendi kulafma u1qtmnak btr lı&lcle ho9 bir f9Ydi. 
l'akat atede de Deli Olman libl lp.ıstn, ttrretln biri 
de var ... Bu ipUsllk, fimrtllk 1Mrtaraf Osman başka 
Mr mevkide idi. Kuabadaıı maada ktiylnde halkm 
m.Uhim blr kısmı Deli O.mum p&rtlaindn oldufu t
ela ehemıniyeti bık&r olwıamazdı. Iııt!habatta ol•un, 
itt ortakçılığmda, hırgür meeelelerinde olsun Deli 

-No.23-
her ıelifinde, haftada blr olsun: 

- KöpUldil kahveni lcnıiYt reldha. 
Diye mebualufwıu sert bırakvak Dell Osmanuı 

dUkklnma uğrar ve herkesin karşısmda ona iltifat 
ederek koltuklarmı lrabal'tırdl. MahpUIW\ korkmı • 
yan, kavpdan yıim.ıyan, jandarmayı falakaya çeken, 
pek llkJtU'I& duvardaki tUfetinf omu.dı;yıp ~çm 
Yrldılbeltıılnt aıkarı ve bunlardan maada, tlstüne 
Ultelik te bUtürı (aşağı sınıfı) avucunda tutan bir 
adımla boıutnıak her ha!de tertipli bir ldmunln 
hll'CI deilldL ))eğildi amma, bir defa htddttlni ,_ .. 
mımiftl: 

- Hele bakalım! 
Diye igindenlöylenerek klhyanm odasma gtrdt. 

Sellmla,tıktarı sonra Hacı Efendiyi ıordu: henU. 
gelmemlf. Haal kadıyı hUkfımette arayıp bul&ma.. 
ymaa, aoruft'lll'DlUŞ ve evinde olduğunu öğrenmfttt. 
Biran dUşUnUp tereddüt ettikten IOnr& karar verdi. 
Evinde liyant, daha batka bir mbaya da bamlolu • 
nablllrdi. Bununla kadıya karşı olan bUrmet vt mu
habbetini llb&t etmif olurdu. Yolda, ıöze na.eıl blf
lıyacalmr liluıinde tasarlıyordu. Kapmm Hntlnde A
vukat Ali Beye raatgeldl. Ali~ kaclrc!an hentls ay. 
nlıyordu. Selimla.şttlar. Hacı Eteneli göılırlııl ıu ... t 
l• etrafmda döndllrvek klnıHDID bulwımadıjııu &Dtt 
1ar Ullamu yavaşça IOl'du: 

- Yalm ııuT 
Ali Bey (Evet) diye bat ejdL 

Ellltl afwıa siper yaparak: 
- Ateşleıımft lAftmcı fitW gibi? Utıenüye plnıi· 

yor. 
Bıyık altından gUlUştUler. Hacı Efendi kapının toğ 
Kadı IOfad&ki ltdirin Uıeriııe bir deste klğıt ser

mif. hokkalar, kalemler, zarflar ara.tında mefruJdU. 
Yu..tl renksiz, ltdaaı tltr.k ve zayıftı: 

- Sata geldiniz Hacı Efendi! Buyurunuz, otunı
nus. Kusura balcnıaynus biras ifiuı var. 

- B:atatfuru:llah tfendinı, taoiı ettiın, aiz af bu
yurunm. vakayı ~alil' almu pek mUtehayyır 
ve müte111ir oldunı da derhal ziyarete ko9tum. 

- Tefekkür ederim. 
- Zatuuz rlbi inihara 9ayan bir zatralinin hak· 

kmda reva (örülen bu kUstabhğa doğrulu, efendim, 
ya.ni demek IBtertıa. ki ... 

- Uhuvvetinfze, aamimfyetlnize teşekkilr tdertm. 
De411inlz gibi bu ktııtahbfa llk dtfa IUl'UI kalıyo
rum. Btnaenalb&lik ilk defa olarak ta fen baldı 
can yaknuya mecbur olacafım. 

- mtendlm bUytlkltlk pm., 
Ka4J darllal Haomın IÖzbU kllti ve vakayı, gt1 • 

rWtUye, sUmbUrtUye Yai bqtan ve lstediii pbi hl· 
klye etti. Söyledilcltrtııe balulmca kadının hakki v&r
dı. Ve bunu Hacı Efendi: 

- Yerden ıöie kadar,. 
Bir meaa.fe dalıllinde ölçmtt,ttı. 
KadJ, ııezaretıere YJ.Z&tı telgraf mUıve4de1erlnl 

birer birer, satır ıatır, kelime kelime okuyor, fM'h• 

diyor, yapaca.fı tesiri anlatıyor, değil yalnız pell 
Oemanm , fakat bUtUn kasap esnafmm, belediyerıbl 
batlarına getireceği fırtmayı olmuş gibi g8stertyor
du. Söz buraya gelince Hacı Zeynullah Efendi Ho -
c&nm zihninde bir 9imşek çaktı. Gi.111 bir sevinç kal
binin çarpmtıamı arttırdı. Muvaffak olursa bir tafl• 
dört kuş avlalftf olacaktı. Hemen: 

- MUeaadei lllnae intilaren anttmek llterlnl. ya 
n1 efendim, ,ey meeele keffi Alinizden büsbütün bar 
ka olA gerek. 

- Ne gibi? Başka bir ,ey mi var? 
- Zahir efendim, sannı dalyanem bu mırkescl' 

ki bu vaka ıUmmUltedarik hld1a olm&mlftl!'. Bir pl&ll 
mucibince olsa gertktltr. 

Ve zihninde çakan tlmtefln, 91yknt lflfmdaıı da 
lstitadeye bqladı: 

- ÇUnkU, efendime an.edeyim, bunda ne Mllaflllt 
ne belediyenin, hele ne reisin hiç sunu dahli olınıv 
mak. SözUm meoJisten twa Deli Otınan denilen b• 
adam Medenberl, neuzublllih muhalifin güruhundBJI 
dır. lıılll'hum Abbq Efendinin ad&ııılan meylDDl~ 

- Bu Abbu Efendi kim oluyor? 
- Maalnef akrabadan bir hatun tutardı. yani 

meeell uıakt&n gUveyimiz denilirdi. Gert;I kendisi 
göz. görtlnecek hiçbir tariki muhalefete sapmaıdL 
emma ki bu libl adamlan korumakta ..,m d_..,; 
eeye vanrdJ. Ktndltl ahrete intikal etti, ne oluna 
ıun bayır ilı yadetınek Uzerlmlze farzd!r. 

- Fakat rabmetl hakka intikal etmlt bir ~ 
DeU Oemaıım buJÜ!l ııe mt111aeebett olabilir! 

- Dijtr cllıttler ver efendime ıeyliyeyhn, 111-1' 
merhumun bir otlu var, btanbulda Tıbmye 111•kt"' 
binde idi. Galfba doktor olmuf, ya olmak U.11"9· GeP: 
atefll ve biraz babatı tabiatte bir çocuk. Geçende il 
lçln geldi. Şimdi lld ihthnal var. Ya, Deli Otııı~:!1" 
çocuğun j>ederlne çattsiı g:ibt, buna da çatmak ._ ... -
yor, yahut lklat birUlc olup l&lkaf IClıltıi muhalofttlt 
ılt.ınısm 1ulrt llayliyetlno badJ Jcumpa.Jlar kurJJlUI) • 
lar, Uriltııdc Pli olmasa gerek. (Arkall var 



~ 2 - 6 - 937 ===================== '.r AN 

TAN 
Gündelik Gazete 

. BAŞMUHARRiRi 
l' Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi
liir e, her şeyde temiz, dü
i at, samimi olmak, kariin 
~etesi olnuya çalıımaktır. 

GONON MESELELERi 
ı......_ 

liarp Tehlikesi 
'<oktur 

lllıo damla 
l\U . .. su bardağı taşnabllir. 

dotura~ hadiseler, bü,i.ik neticeler 
huı~ir. Yalnız bardağın dolmuş 
~ h ı, ve son damlayı alamıya-

ale gelmesi ıı:.-d t ua.um ır. 

.\Jn!,.ILnyoı hUkfunet tayyarelerinin 
ta"- llrhlısnu bombalaması haddi 

•lllde kU lUc 
buliik ç bir hAdisedlr. Fakat 
~ Detlceler doğurabilir. Cihan 
~ ~lr c~yet ytlztinden çıkmıştı. 
~: soz, bir hareket bir harp 

'fıtt Onun •~İn son hldlse etrafta haklı 
~ ~ UYaııdırdı. Herkes kendi ken
~l-İır &caba reni bir harp arifesinde 
il~ 8tıalinl sonıyor. 

daınıa bardak dolu deı;tldlr ve son 
"ıııyJ;' tahanımnıu vardır. Cihan 
bıUsatt henUz bir harbi göze almıya 
ta.,.,ll olacak kadar vahim değildir. 
b"t-ı:_ Yada başhy8.('.ak harp, derhal ........ d'" • 
~"llca. ~unya)'I sarabilir ve bunun do-
t.lttnbı gı Vahim netfoelerl bu~den 
~hnek mlimkün değildir. 
~ Ya, bugU.n bu tehlike)i göze 
dır lı Alanıamasmm iki ~el.>f'bi var
oJ~ ~ncısı lngilte.renln silahlanmış 
tı~ ır. Almanya bir maceraya a-
1caıın;: evvel İngiltereyi h~aba 
~ dahı nıecburdur. İtalya ile birlik
~k ~hareket etseler, buı;in artık 
tn~ıer a İngiltere ile boy ölçüşe-

lı<bı~ 
"atıJ'etJd ıııebep te Almanyarun dahili 
hesuy lr. Almanya harp sanayllnl 
dııt. ~k ham maddeden mahrum -
ttll ıı.:; 8enelik plan da onlan hariç 
tina"' ~adde tedariki mecburiye
tır. llarn ramryacağmı gösterml~
~ ~ıı lbadde olmaksızın da cephe
-~ :ıt:: haı-n mab.-mfl!RI vPU"-
~ 

8 
kUn değildir. -

~heple Alrnıın.'" bir zırhlrc;mm 
d~l'tk uğramış olmasmı vesile e-

lıu ~raya atrlamaz. 
~.,.. n Adise yalnız f qnan~·a ldn \''1-

"1ıya;tıceıer doğurahlllr. ÇUnkU t~
.\bba a Yardım için \'esile ara:ran 
'-tır.;.ra.ra ve ltalya bu hadiseden 
)f~ ebnek tstiyeceklerdlr. 

lltt 1ht, afth daha şimdiden cihan ef. 
~tfrıı 11rnıv~f Almanvanm Almerfa 
1'.tt teea ~hardnnan .rtmeslnden do
tu-. llit 8ÖJiinü göstfımıiye ba~tamı4JS deta Alman zırhlısı kontrolle 
S" olrnaksrzm lspanvol kara 
~illa ~l'lnlştir. :Maksadı Franco'ya d' b:enıesi götüren gemilere ~·ar
~ · hu 8Uretlf': Atmanvanm kon
~~eslnı !\ulistlmal ;,ttı~ anla
~ ~I · İ"azla olarak ta harp hslin
'~ ıı:~rnadığJ bir memleketin ma
~3'a t lcııır öldünniye kalkmas1, ts
,lt..,-ac1a&nıa yeni bir safha ilave 

~·il'. 

~e~bepJe Ahnanyarun daha ileri 
'°dtı-. n l~tbıap etmesi ihtimali de 

~ .. 
~ı Tenvir Edelim 
~ ·ı:. ~tef erini açnnz, mf'mle
l\ ıı_h r faalivetf etrafında akılla-
' t-~ ~VereCf'k nıaUimat ve rakam
~..:.~1 Uf edersln17.. FJ!An wrde 
bl.:ı._ '"11 er k • ·:""'1 ti ~fedilml tir, beş senelik 
da., r-: ~'lhla tamamlanmıştır. ~u ka
~t-tırn.ş:• ~·aprlmll'J, şu kadar Is ba
""'Şlca • O kadar ki, gBZf'telerde 

ıu,. l'll~·a ~·er kalmaz. 
ltu1c6.ı. ~ Sf>,nellk nM'""'"' ..,,...,,. ... or 

~ b~ ınuanam işlere giriflr, bir 
'~!ıettt işler vapılır. Mathuat hun11 
~ ~ '· etti~mez. Bu hlraz hl
~"tıl'tıdah•tınıh, biraz da, hUkftmetln 
~ ur. 

bİiltnrn~;:a RUylik M1llet Meclisinde 
~~ h~ n Yar>tıklannı ,.~ yapmak ii
~J l>to ladıklarmı okudukça bu da
~"l'\-etı Panıtdanm noksanını daha 

llalh.. ek hhısetttk. 
ht~ b~ htlkfunet zaman zam.an 
'lam hu faalh·et safhahınnı ra
'tb11a e, l"eslmlerlle bildirirse ve, 
tlte."" trn hu ıııahada halkı tenVir va
~ da.ha ~ayJ~tıry alma.cak netl-

°"1.1ctt ytik olur. 
>'~ lı~eınJekettn kmtuloş faali
~ lca,, etle mllletln elele çalrf)ma
..ql'U.kttı ettirecek kadar miihlm ve 

r. 

AVUKATA NED EN 
LUZUM VARDI R? 

HOSEYI~ CAHIT kunun verdiği bir vazi!e ve imti -
yazdır.,, (1) H üseyin Cahil Yalçının 

avukatlık mesleğinin 

ortadan kaldırılmaıı hakkın
daki yazısı hayli dedikoduya 
yol açtı. Bu yazının ıerlevhaaı 
(bot bir hulya)dır. Eğer bu 
yazı (Akbaba) veya (Karika
tür) de çıkaaydı bunun miza
hi bir fey olduğuna inanabi
lirdik. Fakat Hüseyin C&hit 
Yalçının yazısı bu mahiyette 
değildir. Burada avukatlık 
mesleğinin lüzumsuzluğuna 
kanaat getirmit bir adamın fi
kirlerini buluyoruz. Bu malca
lede avukat kendiıinden ıoı

yetenin kurtulması lazım ge
len bir Tufeyli gibi ortaya atıl
mıttır. 

Yalçının Boş • şte medeni dUnyanm avu-
1 katlık mesleğinin hedefi 

ve mahiyeti hakkındaki anlayışı 

budur. Ve bizim Nisan 1924 tarihli 
avukatlık kanunumuzun mesnedi 
de bu anlayıştan başka bir şey de
ğildir. Şimdi bu hedef ve mahiyeti 
haiz bulunan bir mesleğin ortadan 
kalkması nasıl tasavvur edilebilir? 

BiR HULYASI 

Vakıa bu fikirlerin ne mantık ne 
hikmet ve ne de isabet ile hiçbir a
lakası olmadığını kendisi de ileri sil 
rerek işe manasız bir rüya mahi
yetini vermek istiyor. Fakat bu ci
cili micili sözlerle zehirli bir hapın 
sanlını§ ve süslenmiş olduğunu 
farketmekte güçlük çekilmiyor. 

H üseyin Cahit Yalçın gibi bu mem 
Iekette tanınmı§, hocalık et -

mlş, edebiyatta bir mevkü mahsus 
almış ve vaktiyle devletin siyasi mil· 
dUrleri arasına. karışmış olaJt bir a
damın bu yazıları yazmaması ll -
znn gelirdi. 

Maksat boş bir hulyayı karileri
ne arzetmek ve manasız bir rüya
nın hikayesini yapmak olunca bu
nun mevzuu bir mesleğin hayatı 
mevcudiyetini baltalıyacak ve mem 
leketin hakl.'1 ve adli ihtiyacı ba
kıınından vücudu zaruri olan bir 
amme müessesesini yıkacak fikir -
lerden seçm_!ye !Uzum yoktu. 

Huseyin Cahıt Yalçının bu maka 
!esindeki fikirler, medeni bir cemi
yetin en esaslı bir mUessesine kar
şı beslenen yanlış bir kanaatin ifa
desinden ibarettir. Burada avukat
lığın hedefi ve vazifesinin iltizam 
edilen tarafı haklı çıkarmaktan 

başka bir şey olmadığı iddia edil -
mektedir. nmine, irfanına emin ol
duğumuz bir adamdan ne beklenil
miyen bir fikir! .. Bu yazıları yaz
madan evvel hiç olmazsa avukat
lık kanununun birinci maddesini o
kusaydılar o vakit avukatın ha
kimle davacı arasına giren bir tu
feyli olmadığını pekA.19. göre'cekler-
di. Okuyan ve yazan ve bunların 
her ikisini de pekala bilen Hüse
yin Cahid.in avukatlığın medeni bir 
cemiyetin muhtaç olduğu en mü
him müesseselerden biri olduğunu 
takdir edememesi cidden şaşılacak 

edebilmek için her şeyden evvel 
kanunlarla, hukukt mevzuhatla 
mutlak bir mUtabakata mazhar ol
mak ihtiyacındadır. işte bu müta
bakatı temine çalışan ve bütün iç
timai hayatta kanununu ve adale
tin meriyetine yardım eden unsur 
avukattır. 

A vukatı medeni dünya böyle 
anlamıştır. Ve Türkiye 

Cümhuriyeti de bu anlayışı mem. 
leketine sokmuştur. Avukatlık 

mesleğinin hedefi ve mahiyeti hak
kında Paris Hukuk Fakültesi pro
fesörlerlerinden birinin fikirleri.le 
iştihat edeceğim: 

" Avukatlık umumi bir hizme -
tin ifası maksadile tesis edilmiş 
bir meslektir. Avukatlar adaletin 
idaresine iştirak etmişlerdir. On
ların rolleri ve hikmeti vücutlerl 
budur. Kanun bir taraftan; işleri 

mahkemeye düşenlere iffet ve isti
kamet sahibi olan emin kimseleri 
müşavir yapmak, diğer taraftan 
da nıAhkPmele~ arzedilen davalar 
hakkında salahiyettar kimseler ta 
rafından kanun hUkUmlerinirı 

şerh ve izah suretile h~kimlerin 

tenvir edilmesini temin etmek is
temiştitr. Ve bu maksatla da avu
katlık müessesesini ihdas etmiş -
tir. Bu suretle avukat kanunlann 
en iyi bir şekilde tatbik ediJmesini 
ve emin bir adaletin meydana gel
mesini temine hizmet etmektedir. 
Eğer ·bu mesleğe hakim olan esaslı 
kaidelere bakılacak olursa bunla. -
rm herbirinin umuma ait bir hiz
mette bulunmak ve bu hizmetin ı:a 
ruretlerine uymak mUlAhazalarmın 
en başta geldiği görülecektir. Bu 

esaslardan çıkan iki netice vardır: 
1 - Avukatlığın kaideleri hiçbir 

zaman avukatların hususi menfa
lerini temin maksadiyle tesis olun
mamıştır. Vakıa bu kaideler neti
cede avukatlara da menfaat temin 
ediyor. Fake.t bu menfaatlar iyi 
semerelerini bütün vatandaşlara 
tahsin ederken bu arada bu mües-
seseleri ·bilfiil idare edenlerin de bu 
semerelerden istifade etmelerinin 
pek tabii olmasından ileri gelmek
tedir. 

"2 - Dava sahiplerinin hususi 
menfaatleri hiçbir zaman bir avu
katın mesleki vazifelerinin hudu

dunu tayin edemez. Bu vazifeler 
arasında muarız tarafın meşru 

menfaatlerinin nazarı dikkate alın
ması mükellefiyeti de vardır. İşte 
bunun içindir ki mesleki kaideler 
avukata kendi müvekkilinin tesi -
rinden azade ve müstakil kalması
nı emreylemektedir. 

B ir kellme ile; avukatlık mes 
ieğiıiirt ruhunu iyice anla -

mak için bu meaJeğin hak ve ada
letin ulvi menfaati için çaJrştığını 
hatırlamak lazımdır. Avukatın hak 
Jarz ve vazifeleri, adli hidematı u
mumiyenin hlisnil idaresini temin 
etmek mülahazalarına göre tayin 
olunmuşlardır. A vukatm vazifele
ri, kanuni mükellefiyetıerdir. Ka
nunun vatandaşlara tahmil ettiği 
vasilik, askerlik.. gibi vazifelerin 
mahiyeti ne ise muhtaç bir adamın 
müdafaasını deruhte eden avuka
tın vazifesindeki mahiyet te odur. 
Avukatın haklan ise; hususi bir 
hak olmaktan ziyade amme huku-

Avukatlığı ortadan ka~dırmak 
demek memleketi; hukuki ve adli 
faaliyeti için vücudu zaruri olall 
bir unsurdan mahrum bırakmak 

demektir. Bundan adalet tama.mi
le zarar görür. Yevmi bir gazete
nin sütunları bu mevzuu daha faz.. 
la tafsile mUsait değildir. 

Onun için bu hususta fazla izaha
ta girişemiyeceğiz. Ya.lnız şu ka
darını söyliyeyim ki, medeni dün
yanın her yerinde kabul edilen ve 
tatbik edi!mekte bulunan muha -
keme usulü sistemi adaletin, hak
kın, kanunun temini için yegane 
zrmandır. Bu sistem uzun tecrü -
belerden ve hayatın vakalarından 
çıkan neticelerin, kanaatlerin mah 
sulüdür. 

lşte bu sistem avukatsız işliye
rnez. Ve bunun içindir ki medeni 
dünyanın her yerinde avukatlık 
mesleği vardır. Ve bunu kanun hi
maye eylemektedir. 

H ilseyin Cahide istediği gibi 
sosyeteyi avukatlıktan kur

tamak demek onu hukukun tatbi
katı, kanunların infazı ve hak ve 
adaletin temlıii için vücudu zaruri 
te!akki edilen böyle bir yardımdan 
mahrum etmek demektir. 

Hüseyin Cahit, avukatı, hakime 
fikirlerini anlatmak istiyen bir da
vacının tercUmanı olarak kabul e
diyor. Ve vazifesinin de iltizam et-
tiği tarafı haklı çıkarmaktan iba
ret olduğunu zannediyor. lşte ken
disinin hatası buradadır. Avukat
lığın ne hedefi ve ne de mahiyeti 
ile asla uygun düşmiyen böyle bir 
yanlış kanaatla yola çıktığı içindir 
ki (boş hülya) da bulunuyor. 

(1) A\ııkatbk mesleği - Tralte 
de la. professlon d'avocat. Tabı 1928. 
Sahife 15 - 16. 

bir haldir. Hayatın, tarihin ve iç
timai vakalarm icaplarından do -
ğan bu mesleğin ortadan kaldırıl
masını istemenin Türk camiasını 
en esaslı bir unsurdan mahrum et
mek demek olduğunu nasıl unuttu
ğuna hayret etmemek elden gelmi-

Karadeniz tarifesinde tenzilat 

H er şeyden evvel, avukatlık 
mesleğini h§.kimle davacı a

rasına giren tufeyliler mesleği o
larak karilerine a.rzetmekle yanlıf 
maltlmat vermiş oluyorlar. Bu gö
rüş tamamiyle hatalıdır. Avukatın 
işi hlkime, haklıya, kanuna ve a
dalete yardım etmektedir. Avukat 
cemiyetin bütün hukuki meselele
rile uğraşır. Onun işi yalnız dava
ları takip için mahkemelere gitmek 
değildir. Davaya takaddüm eden 
safhalarda ve cemiyetin her gUn-
kU normnl hayatını tanzim ve ida
rede en mühim rolü oynıyan un
surlardan biri de avukattır. Ce
miyetin her sahadaki faaliyetinde, 
fertlerin ve hükmi şahısların yek
diğerlerile olan bUtUn içtimai mü
nasebetlerinde avukatın rolü ek
sik değildir. Memleketin iktisadi 
faaliyeti, servet ve refahı getiren 
bütün faa.liyetleri f abrikalan, şir -
ketleri, mali münasebetleri mutlak 
bir nizam ve canlılık içinde inkişaf 

Kasımpaşada kitap ve kırtasiyeci 
B. il. Ozcan yazıyor 
"- Denizyollan idaresi bütUn 

hatlarda yolcu navlunları için yüz
de 40 • 50 tenzilat yapacağını Uln 
etmiştir. Karadenizden başka bUtUn 
hatlarda tenzillt yapıldığı halde Ka
radeniz halkı böyle bir ucuzlayıştan 
faydalanmadı. Acaba sebebi nedir'! 

DenlzyoUan idaresi, Karadelz hat
tında evvelce tenzilat yaptığı için bu 
defa ona lllzuın görmemiştir. 

• Tramvay Kapılan Kapalı 
Tututlmalı 

Feriköyde, Bozkurt caddesinde mil 
tekait B. Adil yazıyor: 

"-Gazetelerde okuduğuma göre, 
bundan böyle tramvay arabalarının 
ön kapılan vatmanlar ve arka kapı
lan da biletçiler tarafınd8J1 kapattı
nlacakm19. Bu kapıların hangi kapı
lar olduğu tasrih edilmiyor. Dıt de
mir parmaklıklı kapılar mı, yoksa iç 
camekan kapılan mı? 

Biliyorsunuz ki, kış mevsimlerinde 
İsta.nbulda hUkUm stiren grip hasta
lığına en ziyade tramvaylar sebebi -
yet vermektedirl~r. ön ve arka ca
mekan kapılan a~k bırakılır, cere 
yan içinde kalan halk ta hastalanır 
ve bu suretle memlekete yayılır . 

Şu halde, bu tramvay kapılan hak 

kında eğer kati bir karar vermek a
rifesinde bulunuyorsak, bunu bütün 
kapılara te9mil edilmesi için alaka -
darlann na.zarı dikkatini çekmenizi 
dilerim.,, 

• 
Zileli Gençler Bnado lıtiyorlar 

Zile ortamektebi talebelerinden H. 
Yılmaz, V. Erkin ile Halkevi üyele
rinden Z. YökUrür ve A. Yürek yazı
yorlar: 

"- Birçok vilayetlerimizde, hatta 
kazalanmızda bile bando kollan ku
rulduğunu ve bu teşekküllerin bele
diyeler tarafm~an idare edildiğini 
okuyoruz. Bizim belediyemizin de 
10 - 15 parçalık bando aletleri var
dır. Fakat bu aletler, ambarda bekle
tilmektedir. Tüm ve kor ban':lola
rından terhis edilmiş gençlerle kaza
mızda da bir bando teşkili pek müm
kündür. 

Halk için bir ihtiyaç olan mUzik, 
kasabada pek kolay temin edilebilir. 

yazdığınız mektubu tetkik ettik. Dil. 
şilnceleriniz doğrudur. A n c a k 
bu tahvillerin piyasa kıymetinden 

daha fazlaya yükseltilmesine imkan 
yoktur.,, 

• 
Maliye Dairelerinde Teftitler 

Konyadan Ahmet Kemal iınıasile 
yazılıyor: 

Maliyede şube ve kısım mUdUrleri. 
o kadar çotur ki, bunların hangisinin 
teftişe salahiyetli olduğu belli değil
dir. Yeni kontrol teşkilatı kurulduk
tan sonra işler biraz daha hafiflemiş 
olmakla beraber, bir maliye memuru, 
kendisini hangi Amirin teftiş edebile
ceğini tayin edemez. Maliye Vekaleti
nin yeni bir talimatname hazırlamak
ta olduğunu duyuyorum. doğru mu
dur?., 

Teftiş l~Jerl üzerinde Maliye V eki 
Jeti yooJ bir karar vermiftlr. Bu kara 
ra göre, tahsil mUdür ve ıtefierl, mm 
ta.kalanndaki kontrol meınorlarile 

Kaymakamımızın, Halkevi ve bele- tah.11ildarlan ve millhak kazalarm mu 
diye reislerim.izin nazan dikkatini çe- amelelerlnl teft~ edebileceklerdir. 

' Defterdarlar, tahsil dairelerini tefti§ keriz,, 

• etmlyeceklerdlr. 

Türk Borcu Tahvilleri Yalnız yeni taJin edllen defterdar 
lar, defterdarlığa bağb kazaların mu 

Okuyucularımızdan B. Musta!aya: amelelerinl yakından görüp bir fikir 
'- Türk borcu tahvilleri hakkında edinmek içi nteftişe çıkabileceklerdir. 

OlktUJylUIClYI 1 
Maka~eBerrn 

lstanbula Bir Veremli· 
ler Çiftliği Lazım 

Halkı korkunç ,'Verem., den kur -
tarmak için alınacak tedbirler hakkın 
da "TAN,, da çıkan yazılan okumu.ş 
tum. Fikirlerimi söylemeden evvel 
bildireyim ki, Verem mUcadelesinde 
muvaffak olmak için birinci tedbir, 
dispaiıserlerln kapısını kapamaktır. 

Tasavvur ediniz ki, birinci derece
de veremli bir hasta uzun bir yolcu-
1 uktan sonra Eyüp ve yahut Cağaloğ 
lu verem dispanserine gidecektir. O
rada kendisine hayat umacaktır. Sa
atJerce nöbet bekliyecek, en nihayet 
8Jrası gelecek, muayene olacak, balga 
ma bakılacak, lüzum görUlUrse, rönt 
gene de girecek ve birçok defterlere 
ismi geçtikten sonra eline öksürüğü
nü kesmek için birkaç paket toz ve -
rilecektir. Bundan ne fayda beklenir? 

Hangi doktorun temiz vicdanı 

bu hastaya bir iyilik yaptığından do
layı müsterih olabilir? Sanatoryom
ların faydalan inkA.r olunamaz. Fa -
kat Heybeli Adanın iki yUz, Erenk~ 
yUnUn elli yataklı sanatoryumu bir 
milyon nüfuslu İstanbul ahalisine ki 
fayet eder mi? Buralarda yatanların 
yansından fazlasının paralı zengin 
hastalar olduğunu unutmıyalım. Fa -
kirlere gelince yine sıra ve nöbet bek 
lemek lazım ! • 

Veremlilere söylüyorum: Kati bir 
verem aşısı ketfolununcıya kadar ve
rilecek öksilrtik haplarına, kuvvet t
liçlarma itimat etmeyiniz. CP.binizde 
beş on kuruş paranız varsa havası su 
yu güzel ve mutedil bir köye gidiniz. 
Canınızın istediğini yiyiniz. Çok uy -
ku, az düşünce ... !!açlar muvakkaten 
uyutmak ve teselli etmek içindir. Bu 
hastalığın mikrobunu öldürecek bir i
l!ç henUz keşfolunmamıştır. Halkın 
bol yemesi için gıdaları ucuzlat
makçarelerini arıyalım. Dünyada en 
az et yiyen insanlar biziz İnşaat şir -
ketleri yapalım. Teneke mahalleleri
ni yıkalım. Ahe.liye ucuz sıhhi meB
kenier gösterelim. Çalışma saatlerini 
tahdit edelim. Verem hakkında kon
feranslar verelim. Profesör doktorla. 
rm bile verecekleri haplardan ilaçlar 
dan kati deva beklemenin yanlış bir 
yol olduğunu halka öğretelim. 

Bana kaJırsa her vilayet ve hattı 
her kazada biltçelere göre. büyük ve 
yahut kUçtik veremliler çiftliği yap -
malıdır. Burada kUçUk küçük pavyon 
lar, güzel badanalı temiz odalar vUcu 
da getirmelidir. Hastaların cinslerine 
sınıflarına göre taksim etmeli, çiftlik 
içinde, stit, yoğurt, tavuk, yumurta, 
sebze ve meyva bulundurulmalı, has 
·talara tarla işleri göstermelidir benim 
hesabıma göre. herhalde bir hasta • 
nın böyle bir çiftlikte hissesine düşe
cek yevmiye masraf elli kuruşu teca. 
vilz etmiyecektir. Çünkü ihtiyarları

nın bir kısmını çiftlik temin edecek • 
tir. Şimdiki halde İstanbul ahalisi i
çin hiç olmazsa bin hasta istiap ed..
cek bir verem çiftliği lazımdır. 

Dr. Kimll 

• * * 
Sanatoryom İhtiyacımız 

Umumi harp, felaketlerle beraber 
sefaleti getirdi. Sefalet hastalıkları
nın en mühimmi veremdir ve ismi 
bile korkunçtur. Birçok yurttaşları· 
mız hastalığın arazını hissettikleri za 
man, kendilerinde çok tütün içmek 
neticesi nefe.s darlığı olduğunu, fiyev 
rin ısıtmadan geldiğini sanırlar. Bir 
de bu afetle müçadele eden dispan
serler ve sanatoryomlar v::.::1. r . r:.ı 
başta Sıhhat Bakanlığını~ Heybelia
da halk sanatoryomu, Yakacıkta Dok 
tor B. l:hsan Rifatın tıbbi kontrölil 
altındaki sanatoryom gelir. Erenköy 
Kızılay sanatoryomu, Büytikada Mu
sa Kazım sanatoryomu, Burgazada
sında Dr. Medeni sanatoryomu, Kül
tür Bakanlığının Validebağı Prevan
toryomunda geniş bir sahada inşa 
ettirmekte olduğu sanatoryoın, Cer
rahpaşa Dr. Neşet Ömer verem pav
yonu, Haydarpı\şa emrazı entaniye 
hastanesi, tüberkilloz teda\isine has
~dilmiştir. 

Ingiltere ve Fransada tUberküloza 
karşı müthiş mücadele açılmıştır. Ha 
tınmda kaldığına göre, Fransada 
kırk küsur milyon nüfus için 700 
sanatoryom vardır. Avrupa ve Ameri 
kada bazı hayır sever zenginler ser
vetlerinin bir kısmını yurttaşlarını 

bu if etten kurtamak için sanator -
yomlar açtırıyorlar. Bizim de her vi 
llyetimb:de birer sanatoryom bulun
ması l!zımdır.,, 

Ahmet Ihsan Kılıç 
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' Çoban Hazırlanıyor 1 Çoban Mehmetle 
Amerikalı Maçı 

için Hazırlık 
Yapılıyor 

G üret faaliyetimizin en mühim müsaba
kalarından biri olacağı fiipheıiz bulu-

nan Çoban Mehmet • Amerikan Boğaıı maçını 

tertip edebilmek üzere faaliyete geçilmittir. 

Çoban Mehmet amatör olduğundan profesyonel A
merikalı ile güreşmesi ancak hususi bir müsaade ile 
kabildir. Her spor nizamnamesinde olduğu gibi '?izim 
nizamnamede de, hayır müesseseleri menfaatine yapı 
laeak müsabakalarda amatörlerin profesyonellerle 

çarpışmalarına müsaade verilebilir. 
Amerikan boğası nAmile anılan ve şehrimize geldi

ğinde'nberi her profesyonel pehlivana meydan oku • 
duğu halde bir türlU güreşecek rakip bulamıyan Ame 
rikalı ile Çobanın güreşi yapılabilirse, fevkalade bir 

şey olacaktır. 

1 Çoban bugtin mevcut ağır siklet 
1 Türk pehlivanlan arasında en muka
/ vemetlisi ve en kuvvetlisidir. Ameri
. kah gibi uzun güreşlere alrşık bir peh 

livanla Çobanın karşılaşması güreşin 
Fenerbahçe 

Ylldönümünü 
Kutluyor· 

teknik bakımından da çok faydalı bir 
şey olur. 

Cevap bekleniyor 
Çobana müsaade almak üzere 

Türkspor Kurumu Başkanlığına tel • 
grafla müracaat eden hayır müesse
semize müsait bir cevap geldiği tak-

F enerbahçe Klübü, önümüzdeki pazar günü her sene olduğu dirde güreşin tarihini ve yapılacağı 
gibi yıldönümünü teıit edecek ve bu münasebetle davet ettiği V i- yeri ilan edeceğiz. 
yananın mathur Rapid takımiyle kendi sahasında çarpıfacaktır. ' Herhalde Çobanla Amerikalı güre
Viyanalı takım b u maç için yapılan teklifi kabul etmit ve muka- şirlerse, serbest glireş tarzında çarpı
vele teati edilmittir. şacaklardır. Bu hususta Amerikalı -

Fenerbahçe klUbil bu merasim do- r= 
Jayısile 6 haziranda yapılacak Fener- j r------------. 

nm ileri süreceği şartlarla Çoban için 
muvafık görülecek şartların pazarlı -
ğında mUşkUllt çekileceği Umit edile
bilir. Çünkü Amerikalılann serbest 
güreş tarzlan A vrupadaki tarzlardan 
hayli değişiktir. Amerlkalıl.uca. mem 

bahçe - Gençlerbirliği maçının tehirini 
futbol federasyonundan rica etmiş ve 
bu ricası kabul edilerek bu maç tehir 
olunmuştur. 

Ancak telefonla Ankaradan haber 
verildiğine göre Fenerbahçenin bu 
maçı tehir edilirken İzmir takımların
dan Doğansporun !stanbulda gelecek 
pazar Galatasaray ve GUneş taknn
larile yapacağı iki maç bu haftaya 
getirilmiştir. Böylece memleketin en 
btiyUk spor müesseselerinden biri o. 
lan Fenerbahçenin bir taraftan ytl
dönümU, diğer taraftan da binlerce 
liralık bir mali taahhüt altına girerek 
tertip ettiği mühim bir müsabaka ta
rihine yine memleketin bellibaşlı ve 
büyük bir diğer spor müessesesinin 
maçım koymak hem Fenerlilere, hem 
de pazar gUnU maçı olacak olan Ga
latasaraya zarardır. Çünkü bir ta
raftan Galatasaraylılar Fener • Ra
pit maçını göremiyecek, diğer taraf • 
tan Fenerliler Galatasaraym Doğan
Bporla olan maçmda hazır bulunamı
ya.caklardır. 

Gerçi Fenerbahçe Doğanspor maç-

lannm da tehiri için federasyon nez
dinde teşebbüsatta bulunmuştur. La
kin, eğer teşebbUsU muvaffakıyetle 
ııeticelenemezse yine 6 haziran pazar 
günU Rapitle olan maçını her §eye 

rağmen yapacaktır. 

Atinada 
Yeni Bir 
Stadyum 

Yunan milli ollmpiyad komitesi A
tlnada Jübiter sUtunile Milli park ara 
aındaki yere bir yeni büyük stad yap 
tırmıya ve ollmpiyad oyunlarının bu 
atadda yapılması için bütün tertibat 
ve teçhizatın yeniden ikmaline ve bir 
de mükemmel yüzme havuzu yaptırıl 
masma karar vermiştir. 

TAN - Atinanm maruf mermer 
madı tribünlerinin ve tarzının güzel
liğine rağmen eski temeller üzerine 
inşa edilmiş olması sebebile içinde fut 
bol sahası olmadığı gibi 400 metroluk 
pistinin de çok sert olduğundan ve 
bir ucu ile diğeri arasında bir buçuk 
metrelik bir yokuş bulunduğundan 
klasik atletizm mUsabakalarmda güç 
ilik çekilmekte idi. 

Galatasaray ve 

Güneş Bu Hafta 
~zmirle Kar.şllaşıyor 

Futbol federasyonundan 
yaphb'11111Z tahkikata nazaran 
Fenerbahçenln yıldönümü için 
\Tiyanadnn getireceği Rapld t1! 
'kımile maç yapmasını kolay
laı tınnak maksadile milli kü
me fiklstürü değiştirilmiştir. 

Ankaı'tlgticUniin bu hafta 
şehrimbcle yapa<'ağı maçlar 
~elecek hafta)·a tehir edilmi 
ve gelecek halta şehrimizde 
maçlar yapacak olan tzmlr Do· 
ğaııspor klübünün oyunları bu 
haftaya almmışhr. 

FikistUrdekt değişikliğe na
zaran Doğanspor önümüzdeki 

"'umartesl gtinU GUneşle, pazar 
günü ('ralatasarayla ka~ıla..,a· 
caktır. 

Ankaraglicü de gelecek haf· 
ta cumartesi günü Fenerle, 
pazar günü Galatasarayla. oy- 1 
na)·acaktır. 

Schmeling 
Braddock 

Karşllaşması 
NeVY,ork, 1 (A.A.) - Günlerden -

beri Nevyork sokaklarında görül -
mekte olan afişler 3 Haziran Brod
dock ile Schmeling arasında yapıla
cak olan bOks dünya şampiyonluğu 
maçını ilan etmektedir. 

Boks meraklıları daha şimdiden en 
iyi yerlerin biletlerini temin etmiş bu
lunuyorlar. Ancak birkaç hafta evvel 
olduğu gibi, maçın yapılması hala sal 
lantıdadır. Nevyork boks komisyonu, 
Broddock'u maçtan beş gün evvel 
Nevyorkta bulunmıya davet etmiş -
tir. 

l t alya • Norveç 
Milli Maçı 

nu addolunmıyan ba.zıpyunla.r ve da.r 
beler Avrupalılarca memnu addolun
maktadır. Bilhassa amatör serbest 
güreş nizamlarile profesyonel güreş 

teamülü arasında ehemmiyetli fark -
lar göze çarpmaktadır. Bu husustaki 
müşkülatı hatırlamakla beraber spor 
kurumundan Çobanın güreşi hakkın -
da müsaade geldiği takdirde Ameri
kalı ile karşılıklı anla..şrlarak minder 
nizamları hakkında uyuşulacağı mu • 
hakkak gibidir. 

!ş, A.nkaradan müsaade gelsin, biz 
de Amerikalmm ve Çobanın derecele 
rini ayırt edecek pek heyecanlı bir 
müsabakayı seyretmek fırsatını bula
lım. 

Soor 
Kurumunun 
Bir Kararı 

Spor kurumunun yeni tamim edilen 
talimatnamesindeki bir maddeye na -
r:aran klüpler muhtelif klimelere muh 
telif takımlarla iştirak edebilecekler • 
dir. 

Bu maddeye dayanarak, milli kil • 
meye dahil bulunan İstanbulun Fe -
nerbahçe, Beşik~, Güneş ve Galata
saray klüplerinin birer takım da se -
kizler turunvası Ism.ile çarpışan ve 
lstanbulun sabık birinci kUmesinin 
milli klime haricinde kalan sekiz klü 
bile tekrar müsabakaya ba..şhyacak • 
!ardır. 

Olso, 1 (A.A.) - 30 bin seyirci 
önünde karşılaşmış olan Norveç • 
Italya futbol milli takımları maçın
da, !talya milli takımı rakibine kar
şı çıkardığı Ustün bir oyun neti
cesinde bire karşı üç sa~ ile galip 
gelmiştir. 

Doğrusu biz bu haberi bUyUk bir 
memnuniyetle kaydediyor ve tabak • 
kukunu can ve dilden özlüyoruz. Zira 
lstanbulun sabık birinci kümesindeki 
dört kuvvetli klilbün ayrılmuı üze -
rine ma~larmm halka verdiği alaka 
biraz zayıflamJl ve bu yüzden mUsa 
bakalarmm ehemmiyeti eksilmiş olan 
eekiz klUp tekrar canlı ve heyecanlı 
maçlar yapmak frreatmı bulacağı gi
bi milli kümedeki dört büyük klUp te 
kendi takımlarmm milli küme maçla 
n haricinde kalan zaman ve eleman 
lanm boşuna atıl bırakmamış olacak 
!ardır. Böylelikle, tmanbul mmtaka -
sı için ciddi bir endişe membaı olan 
~kiz klUbUn ne olacağı davası da 
kendiliğinden halledilmi' olacaktır. 

..... 
1 H -ı KAYE 

KIRT ASiYEC iLiK 
Kaza Poıta Müdiriyetine 

5 EylUl 1890 
25 / 3 A 3 A 

F are1er hakkındadır. 
Etraftaki 18.ğamlardan da. 

iremize UşUşen fareler, postane 
kayıtlarını ve evrakı resmiyei mü
himmeyi, hatta mektuplan bile ke
mirip yemektedirler. Son derece iti 
na ile erbabına kurdurmuş oldu -
ğumuz muhtelif kapan ve tuzak -
!ardan iyi bir netice almamıştır. 

Fareler kedi:erin tabii düşma.n-
1 arı oldukları düşünü 

lerek; iki kedinin postaneye me -
mur edilmesine karar verilmiştir. 

Bunlar gece gUndüz postanede ka
lacakları i~in ia'e edilmeleri lazım 
geliyor. Bunların iaşelerlnde kulla
nllMllk uwte munasıp oır mebTagın 
havale edilmesi... İmza 

Vilayet Poata Müdiriyetine 
20 Eylw 1890 

545 B / 671 / 844 

F areler ve kediler hakkında.
dır. 

Kaza posta mUdiriyetinin 5 Ey-

··· ·· ··· ················ı 
Yazan: 

Emilio De Marchi 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçh 

postanenin senevi masarif bütçe
sine ithal edilecektir. Kediler için 
ihtiyar edilen masarifin evrakı 

müspitesini senevi masarif listesi
ne leffedilmesine dikkat etmelidir. 
Maliye Nezaretinden Vilayet 

Posta Müdiriyetine 
20 Kanunusani 1891 

Posta nezaretinin Sinyor kediye 
70 liret itası emrini aldığımız için 
nır.,.ı..f,. .. ""oh1o ğ-y o: ... a~-~-~o.ı.. _ 

teyiz. 

Vilayet Posta Müdiriyetinden 
Maliye Nezaretine 

23 Şubat 1891 

Kendisin~ 70 liret (yalnız yetmiş 
lirettir) verilecek olan Sinyor ke
di burada bulunmaktadır. Sinyor 
fareye altı senedenberi verilmesi 
18.zımgelen 70 liret maaş fazlalığı 
kendisine ödenmemiştir. Meselede 
bir yanlışlık olup olmadığının an.la
şılması. 

Maliyeden Vilayet Posta 
Müdiriyetine 

19Mart1891 

lfil 1890 tarihli ve 25 / 3 A 3 A 
numaralı tahriratından anlaşıldığı
na göre etraf ve eknaftan postane
ye saldıran fareler, oradaki evrakı 
kemirmekte imiş.ler. Bunların ça
resine bakılmak üzere postaneye 
tayin edilecek iki kedinin emri ia
şesi zimnında bir havale isten. 
mektedir. Vaziyetin vahameti do
laysiyle meseleye nazarı dikkatini E mri havale vazihan (Sinyor 
zi celbeder. 1mza kedi) ye aittir. Sinyor fa-
Poıta ve T elgral Nezaretine renin mütedahil alacaklanna ge -

30 Teşrinievvel 
1890 

lince kendisinin mercie resmen 

mekle şerefyap olurum. 

Poıta Nezareti Teknik Şııbr 
•inden Vilayet Poıta 

Merkezine 
( M üataceldir) 

• ••• postanesindeki ttb
likeli vaziyeti tetkik etmek uz::; 
emir aldık .. • . . . • postan 
aynı . . . . günU teftiş edilec~
tir. Nezaret mühendislerinden SW 
yor C. Cardone ile Sinyor TaJ"OCcO 
o gün orada bulunacaklar, ve b~ 
nın kurtarılma.sı için llzım geleC 
tadilatı ve tamiratı tayin edeceJı.
lerdir. 

Posta Nezaretinden Vilayel 
Poıta Merkezine 

f Mü•tnN•I T..-1,.,,.al l erke 
Sinyor kedi . • • . posta ın . et 

zine tayin edilmiŞür. Yetmiş ıır. 
havale Sinyor fareye verUecektif• 

Yeni Bir Dünya R ekorU 

Nevyork, 1 (A.A.) - Los JJıcelol 
da yapılan bir atletizm bayratnıl1~ 
olimpiyat sırıkla atlama ı;arnpiY.~ 
Carı Meadows ile Villiam kendil t 
tarafından 4,48 metreye çıkartııııı1 
olan dünya rekorunu kırmak t~~; 
büsünde bulunmuşlar ve bu karar .0 
rmı büyük bir muvaffakıyetle tet"1 

etmişlerdir. ed~ 
Villiam Sefton, daha ilk haıııl ıJd 

4,54 metre atlamıştır. MeadoWS• " 
iiJlC\I 

defa lata'yı düşUrmliş son Uç 
hamlede maniayı aşmıştır. 

567,494/ 278944cc127945 müracaatı lazım gelmektedir. 
Vilayet Poıta Müdiriyetinden lzmir Fuarında A ntep Fııtı~ 

F areler ve kedilerin tayini 'J.,. 
hakkındadır. Posta Nezaretine Gaziantep (T~'ı) - Gaziantep 

p 23 Nisan 891 · rıı:ıd' 
•••• · • · · ostanesinden bildiril- caret odası, geçen yıl lzmır fuva .. 1.1t 

diı'nne göre fareler kraliyetin pos- Maliye Nezaretinden gelen bir b. . B gördü~-c-- k . d ır pavıyon açmıştır. unun ,.ıl 
tanesine hücum ederek kırali evrak tahrirata göre posta mer ezın en 1ft .. 11 ·· rağbeti göz önüne alan tUcca.r -: " 
ve mekatip ve defatiri yemekte i- (Sinyor kedi) ye verilmek uzere 70 . tifJ"' 

1. t ( 1 t · l' tt" ) g" d yıl fuara çok geniş mikyasta ii 
mişler. Oradaki vaziyetin müfet- ıre ya nız ye mı§ ıre ır on e- ıfJ'· 
tiş ve mütehassıslar tarafından tet rilmektedir. Bura posta merkezi - ıçın şimdiden hazırlanmakta~ ae.ıJ 
kikini zatıalilerine tavsiye etmek- mizde (Sinyor kedi) adlı bir kim- Bilhassa Antep fıstığı, elişletlı o• 
le kesbi şeref ederim. se bulunmamaktadır. Arada bir tütün nevi yabancı firmalarıll ~ 

Postanede istihdamı derpiş edi- isim yanlışlığı olduğu muhakkak- dikkatini çekmiştir. Antebin fıst~e1' 
len iki kedinin i&Jjesine 70 (yetmiş) tır. Merkezimize ait (Sinyor fare) en iyi cins fıstıkı olarak kabul ,ıı• 
liret kifayet edeceğine buradaki nin altı senedenberi ihtihkakı olan ecnebi firmalarla bu yıl her zaJJl ,~ 

k h . 70 ı· t f--1al w kı.nden f-..,a ı·A yapılacagı· anıa.;ıı.lJJl 
meclisçe arar verildi. Binaenaleyh ma ıye ıre maaş CLLJ. ıgmı ~ 7 

bir kerreye mahsus olmak üzere elan almamıştır. Meseleyi arzet - tadır. ~ 
bu meblağın havale edilmesi müs- ---------·-----------------

terihamdır efendim.. . . . tmza 1 " E ıv-ı " Poıta ve Telgraf Neuıretinden 

V ilayet Miidiriyetine 

F areleri imha edici hayvanat 
istihdamı hakkındadır. 

27 KA.nunuevvel 1890 
567,494 I 278,944CC / 27945 

N numaralı tahrirata 444894/ 
2496 A. A. B / 4894215 nu-

maralı cevaptır. 
Nezaretin teknik şubesine fare

lerin hücumuna marur. kalan ...• 
posta merkezinin en yakın bir ati
de tetkikine ve 2 (yalnız iki tane
dir) kedinin satın alınması, iaşesi 
ve ibatesi için de 70 liret (yalnız 
yetmiş lirettir) tahsisatını itasını 

emreyledim. Işbu meblağın mezkftr 
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GOL ASiSi 
Nasll Hazırlanır? 

keskin bir aşı çaklsı, bir makas ve 
biraz da rafya sazı lazımdır. Ça
kının oir ucu düz bir kaşık şeklin
de olmalıdır. Rafya yerine yün ip
lik kullanılabilir. Aşı gözü çıkan
lacak dallan seçip makasla kestik
ten sonra. çakı ile her gözün üst 

ve altından birer santimetre kadar u. 
zunluğunda derince birer çizgi ya

MASIL YAPILIR? 
pılır. Bunun için 
dalı S<>l ele ve 
çakıyı sağ ele ala
rak bu çizgileri 
yaptıktan sonra 
yaptıktan sonra, G Ulleri aşılamak zamanı gel· 

lniştir. Geçen haftadan itiba_ 
~n Ya.bani gUllerinizl, menekşe 
ı_tUU dediğimiz sarılan Şark gülle
tini 8.Şılaınağa başlayınız. Aşılana
cak güllerin hazırlanması için ya.

P~lacak temizlik işlerini bitirmeli
Biniz. Bu temizlik işi basittir. Ya -
bani dediğimiz ormanlardan topla

~8.rak dikilmiş veya tohumdan eki
l erek Yetiştlrllmiş güllerin gövde • 
el'f Uıe . d .. . d ıı-rın en veya koklerın en Sur. 

:uş olan filiz ve yapraklan bir ça

l Ue diplerinden kesmeli ve kesi-
en Yerde yeniden silrecek göz bı

l'akınanıa.J.ıdır. Bu suretle fidanın yal 

:: taç dediğimiz ve tepe kısmm
hr dallanmış olan dalcıklan bırakı
cı • Şayet taç kısmı çok dallı ise bu 
diallardan 4 - 5 tanesi bırakılarak 
kıığerıerı diplerinden kesilir. Bıra
~Cak dallar odunlaşmamış, yeşil' 

itli bulunmalı ve ~ok kalın ol

~ıdır. IKallJ?lığı kul'fun kale • 
~ h alnılığını geçmemelidir. Böyle· 
l' il er ;aa}a birer 8.fI vurulabilir. 

Pl'aklann ve filizlerin Uzerinde 
!;"Yan Yeşil, kanatlı ve ka.natılız, 
b Yllh renkli böceklerin, bit Ye 

k 8'sra. dediğimiz pUseronların bir

~ &'l1n sıra ile temizlenmesi lA
tbıı dır. PUseronlar fidanın kuvve.. 

~ 8.ıa.ltırlar ve dalların cılız kal
ıa:;nıa. sebep olurlar. Yabani fidan 

~Öylece hazırladıktan sonra 

!kt atak dallan uçlarından bir 
tar gUn evvelden toprağa doğru 
ban krta.rak kmnapla uçlarından ya 
illa 1 olan ağacın gövdesine bağla
b~1dır. B<sylece bağalnm19 dallar 
eı Ulrnu, olacaklarından fidanın 
Jı Boyu dediğimiz Nusgu fidanın 

el' tar 
ta.tın atında yavalJ yava.ş dola.şa-
bo dan aşılanacak aşı gözUnU 
4 hı~ ve aşı daha kolay tutar. 
~ ~Pıldıktan 7 - 8 giln l!IOnra 
"1 1atınırş olan dallan çözmeli ve 
lı: Yeı-inden itibaren dalm ucuna 
~dar olan kısmm yarısını buda • 
~eamelidir. Tekrar bir hafta 
~ kalan kısmın aşı yerine ka
hhı 01

8.n Parçası kesilir ve ucunda 
lntı ız l - 2 yaprak bırakılır. Bu 
d~ ddet içinde köklerden ve göv
"lk en 11Urecek dalcıklar ve yap-

lar diplerinden kesilmelidir. 

,a@. • 
~: 
Q Ullerde beş nevi a1Jı tatbik o

% 1 lunur. Fakat memleketi -
tıe\i çfn en kolayı ve en iyisi iki 

81 dir. Bunun biri durgungöz aşı-
' diğeri U ~ s rgUngöz aşısıdır. Dur-

Cft göz ~ısını Ağustostan Birin
~ğ eşrtne kadar yapmalıdır. Bu aşı, 
"a:r Ağustostan EylOle kadar ha-

ar lerJ.n . 
ltendı . ve rutubetlı geçerse 
,_ .kendıne sUrgUna.şı halini a_ 
.. tak 
~iç lt aft gözü bUyUmeğe ve hattA 
bu eh \"erıneğe bile başlar. Fakat 
On alde &.JI yeri zayıf kalabilir. 
t:ekun için 1Jayet 8fI sUnneğe ve çi
b 

1 
Yermek için koncala9maya a, ara, k "1 oncayı koparıp a,ınm 

..._ \'\'etıendirilmesine çah•ılır Dur-
•~ngö ~ . 
Oldu~ ~ııı:nda, 8.JI bahara kadar 

Yerde dursnın bir halde ka.. 

YAZAN: 

LOtfi Arif Kenber 
•••••••••••••••••••••••• 

Aıı gözünü böyle çıkannız 

Y erleıtiı ilmif ve •azla bağlanmı, 

14,. gözüne kabuk 
yerleftirilmui 

lır. Fakat tutmuş ise yeşil, kırmı
zımtrak bir göz şeklinde görilnür. 

Eğer tutmamış ise kurumaya baş
lar. Kurumaya başlıyan göz tır
nakla dokanılırsa yerinden oynar. 
TutmUIJ olursa yerinden oynamadı
ğı gibi yeni aşılanmış gibi tazeliği 
muhafaza eder. Yarma, kalem ve
ya dal, yapıştırma aşılan kartl8::!: 
nuş fidanların gençleştirilmesi için 
yapılmaktadır. Bu aşıların mevsi
mi şubat ve mart aylarıdır. Yabani 
fidanların budanan kalınca kökle -
ri üzerine de kök aşısı yapılmakta 
ise de kök üzerine aşılanmış olan 
güller. memleketimizin iklim ve 
toprağında uzun zaman yaşayama
dıkları gibi birkaç sene içinde cins
lerini bozarlar. Durgungöz aşısı ile 
sürgüngöz aşısı, ayni tarzda yapı
İır. Yalnız mevsimleri başka baş
kadır. SUrgüngöz aşısı Mayıstan 

Ha.ziran ortasına kadar yapılmalı
dır. 

Sürgün göz Qf••ı: 

B u aşıyı yapmak için bir se
ne evvelki, yani bir sene 

yaşamış dallar üzerinde aşı kalemi 
.almak kaidedir. Bunun icin ~ayet 

çakı ile üst taraftaki çizgi. 
den alt tarafa doğru ve kalıp halin
de çıkarılmak üzere gözü çıkarma
lıdır. Çıkarılacak gözUn altında in
ce bir tabaka odun kısmı da bera
ber çıkar. Bu odun kısmını çakı
nın ucuyle yerinden oynatıp çıkar. 
malıdır. Bu suretle gözün altında 
yalnız kendi özü kalır ki aşılanacak 
ağaca hemen aşılamak için göz ha
zırlanmış demektir. Şayet aşı gözU 
alındıktan sonra aşılamaya mani 
bir vaziyet hasıl olursa aşı gözleri
ni su içine bırakıp nemli tutmak 
lazımdır. Bu suretle bir iki saat 
gecikmenin zararı olmaz. Göz aşısı 
yapılmasına karar verilince ağaç 
üzerinde aşı yerini hazırlamak 18.
zımgelir. Bunun için gene aşı ça
kısı ile ağacın üzerindeki diken ve 
tüyleri kesip badehu T harfi şek -
linde derince, fakat yalnız kabuğu 
yaracak surette bir çizgi çizilerek 
çakının sap ucu ile ağacın çizilen 
kabuğu açılır ve buraya hazırlan
mış olan aşı gözü yerleştirilir. Çi
zilen kabuk kısmı aşı gözünü örte
cek surette gözün iki tarafından 
göz üzerine doğru yerleştirilir. Ni
hayet rafya ile üst ve .f}tmdan san. 
larak bağlanır. Aşı gözilnil ters 
koymamalrdır. Bu aşı ağacın dalla
rı üzerinde yapıldığı gibi yeşil renk
li olmak şartile ana gövde üzerin
de dahi yapılabilir. Ancak gövde 
üzerine daha ziyade bodur güller 
aşılanmaktadır. 

lo,manda Gizli 
Rakı Fabrikası 
Bartın - Çakırdemirciler köyün

den Yılık Hasan kansı Cemile, civar
daki ormanın içinde küçük bir rakı 
imalatanesi kurmuş, fakat mesele 
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hük(tmet tarafından ha-Oer alınarak 
55 kilo rakı, 50 kilo salamura, kazan 
ve saire müsadere olunmuştur. Ka-
dın da yakalanmıştır. 

Kutamonuda "Doğrusöz,, 
Kastomonuda "Doğrusöz,, ismin

de yeni bir gazete çıkmıya ba.Şlamış· 
tır. Refikimizi tebrik eder, uzun örnilr 
ler dileriz. 

Sıvaıta Sıhhi Tayinler 

Sıvas, (TAN) - üç yıldanberi Sı
Yas NUmune Hastanesi Başhekimliği 

ni ve kuduz tedavi müessesesi müdür 
lUğünU yapan Doktor Celal Yarkinoz 
terfian İzmir memleket hastanesi da
hiliye mUtehassıslığına, göz mütehas 
Bisı Doktor İbrahim Manisaya, Su.şeb 
ri doktoru Feruzan da Sıvas memle
ket hastanesi dahiliye asistanlığına 
tayin olunmuşlardır. 

Milaata Spor Hareketleri 

Milas (TAN) -- Birkaç ytl ev 
vcl bölge şampiyonluğunu kazanan 
Milasta, sporu yeniden canlandırmak 
için Halkevinin gayretler sarf ettiği 
görillmektedir. 

Geçen gün buraya gelen Muğla ta

kımı 2 - 1 mağlfip vaziyette iken, 
Muğlalıların hakeme itirazları üzeri

ne maç yarıda bırakılmı~tır. Millslı 

sporcular, her pazar günU ekzersiz 
yapmıya başlamışlardır . 
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i .... ~~~i Kuduz tedavi miieaae•uinin 
bugün i~inde ~alııtığı bina 

~:o4Nflr i stf 
fi ttetrt e- ıe. e#% a.ı 

BiZDE iLK 
KUDUZ ASiSi 

Aşıyı ilk T ec· 
~rube Eden 

Doktorla 
Gorustiik 

1 

B izde, ilk bakteriyoloji 
arattırmaları, bundan 

tam elli yıl evvel kuduz hasta
lığına kartı, atı yapılmaai)le 

baJhyor. Türk Mikrobiyoloji 
Cemiye~i, 1>~ veaile ile S Hazi
rana raatlıyan önümüzdeki cu
martesi günü, ilmi bir toplantı 
yaparak, bakteriyoloji ar~tır
malarımn 50 nci yıldönümünü 
kutlıyacaktır. Kuduz hastala
rına. tif a veren atı üzerinde 
ilk faaliyet nasıl b~ladı? Paı
tör'ün bu mühim ketfini, ku
duza yakalanan Türk vatan
datları üzerinde birinci defa 
muvaffakıyetle tatbik edenler 
kimlerdir? .. 

Bunları ben de, herkeı gibi 
merak ettim. 

lstanbul kuduz hastanesinin baş
hekimi, kıymetli doktorumuz Zekai 
Muammer Tunçman'la bu mevzu ü
zerinde konuşurken bir aralık soı-
dunı: • 

- Kendilerine ilk defa kuduz 
aşısı yapılanlar kimler oldu? 

Zekai Tunçman, mesleğinin me
raklı bir noktasına temas eden bu 
sualimi cevapsız bırakmadı: 

- Bunlar, Jozef Meyster ve ço
ban Jobi isminde iki bahtiyar in • 
sandı, diye söze başladı. Ve ili.ve 
etti: 

- Keşfettiği kuduz aşısını mu
vaffakıyetli 8\lrette tatbik edebile
cek insan vücudu aramakta oldu 
ğu sırada bu iki çocuk, (Pasteur) 
Un karşısına çıktılar. 

lkisi de, kuduz olduğundan §Up
he edilmiyen köpekler tarafından 
ısınlmışlardı. 

Pasteur, aşısmı kendileri üzerin
de tatbik etti. Kuduza yakalanmış 
çacuklarm muhakkak bir ölümden 
kurtulmaları, bütUn fen Aleminin 
dikkat gözlerini büyük alimin keş. 
fi Uzerine çekmişti. 

Hekimlik Aleminde, yeni bir in _ 
kılô.p daha başlıyordu. Pasteur'Un 
liboratuarma, dünyanın dört yanın 
dan kuduz hastalan akm etmiye 
başladılar. I.Aboratuar, bu mUraca
atlerin hepsine yetişemiyecek ka
dar kUçUk, vasıtaları da henüz ip
tidat idi. 

Franını hükfuneti, insanlığa bu 
kadar bUyUk hizmet eden bir va • 
tandaşı himaye etmek llizumunu 
hissettl. Avrupanm her tarafında. 

Yazan: Salahaddin Güngör 

Müe•ıucnin ilk kuraluıunda çalı,tığı binanın 6ugünkü 1aall 

Doktor Zekai Muammer Tuçman 

Pasteur müessesesini, büytik bir 
enstitü haline getirmek arzuları u
yandı. Ve iane defterleri açılarak 
geniş mikyasta yardımlara başlan
dı. 

Pısteur'Un yeni kqfiıte, Os
manlı hlikfuneti de kaytsız 

davranamamıştı, doktor Zoeros P&
eanın reisliği altında bir heyet, 
Pasteur müessesesinde tetkikat 
yapmıya memur edildi. Zoeros Paşa 
Osmanlı hükfuneti namına Pa8 -
teur'e (1000) altın liralık bir yar
dımda bulunmg ve murassa bir 
Mecidi nişanını hediye olarak gö • 
tilrmüştü. Bu nişan, Pasteur'ün öl
düğü odada, hala durur.loeros Pa
~a. Pa.Şteur milessesesini gezip do
laştı, kuduz hastalığına karşı bulu
nan aşının tatbikatını ve neticele
rini gözile görerek Istanbula dön
dU. Bu tarihten, tam iki sene son -
ra, yani 1887 de bizde de kuduz a
eısını hazırlamak üzere bir libora
tuar ac:;ılmasına müsaade edildi . 

Bu laboratuar, eski Tıbbıye mek
tebinin bulunduğu Demirkapıda as
keri kimyahane karşısında bir pa
viyonda açılmıştı. LAboratuar mU
dUrlliğüne Zoeros Paşa tayin edil
di. Doktor Sadi Bey isminde bir zat 
ta kendisine yardımcı olarak veril
dt 

Zaeros Paşa çekildikten sonra, 
"Daülkelp,, tedavihanesl mUdürlt1-

ğilne, Fransanın meşhur kuduz' mi 
tehassısılarmdan Profesür Meri p 
tirilmişti. ,, 

D oktor Zekli Tunçman'm bir 
hasbıhal sırasında bana 

verdiği bu izahatın §liphe yok ki 
kıymeti bUyUktu. 

Fakat, kuduz aşısının ellinci tat
bik yıldönümünde bu aşıyı, mem
leketimizde ilk defa tecriibe eden 
bir hekimle görüşebilmenin zevki 
başka idi. Böylelikle, yarım asır 
evvelki kuduz tedavisine dair baa 
malumat edinmek kabil olabilecek
ti. Ölümü Uzrinden uzun yıllar geç. 
tiği için doktor (Zoeros) dan ha
yır yoktu. Yalnız muavinliğini ya
pan zat, henüz yaşıyordu. Emekli 
binbaşı Doktor Ahmet Sadi! 

Fatih ile Aksaray arasında bir 
hayli mahalleyi enine boyuna do
laştıktan sonra, emektar doktorun 
evini bulabildim. Bana kapıyı açan. 
Ahmet Sadinin kendisi idi. BugUn 
tam 70 yaşına giren, sevimli dok
tor, hiç nazlanmadan ,tatlı bir dil 
ve gUler bir ytizle, 50 yıl evvele te
mas eden hatıralarını anlatmıya 

başladı: 

- Beni, mektepten çıkar çık • 
ma.z, DaUlkelp tedavihanesine ta. 
yin ettiler. Müessese, daha yeni a
çılmıştı. Muallimimiz Zoeros P&§a
nm muavini sıfatile yanında sene
lerce çalıştım. Bizde ilk kuduz aşı
sını tatbik eden Zoeros Paşadır, 
fakat aşıyı en evvel kime tatbik et
ti, bilemiyorum. 

Zoeros Paşa, Paristeki Pasteur 
milessesesinden iki tane tavşan ge
tirmişti. Bu ta vşnnların ikisi de bu· 
rada kudurdular. Tedavihane için
de bir yer ayırarak, bunların be
yinlerini açtık. Aldığımız parçalan. 
hazırlanan et suyunda hallederek. 
elde edilen hulasayı, kuduz olını
yan tavşanlara aşıladık. Yedi gUn 
geçince, bu tavşanlar da kudurdu
lar. Sonra, bunlann beyin kısımlan. 
na yakm basalelerinden alman par
çalarla ilk aşı istihsal edildi. 

O zamanlar, kuduran tavşanların 
murdariliklerini postas kostfk1i P.. 
şeler içine koyarak hararetleri sa
bit odalarda muhafaza ederdik. 
Mudarilikler kuruyunca, parça. 

(Arkası 1 O uncuda) 



Pazarköyde 
Yeni Telefon 

Tesisatı 
Xıı:ılc&hamam, (TAN) - 1329 da 

kaza merkezi buraya nakledikten 
soxwa nahiye haUni alan Pazarköy, 
gayet mümbit ve mahsuldar, bir yerp 
de kurulduğu lçln o ıaman.danberi de 
vam11 bir lnklta!& k&VUflllUftur 

Çaltfk&n nahiye mUdUrU SUl~y • 
man iKonukcu, ıekiz ıeno evvel ba,· 
latıldıfı halde bitirllemiyen 125 kilo 
metrelik telefon febekeılnl tamir ve 
ıslah ettirmlf, köyler araımdİ. mu· 
havere temin olunmu,tur. 

Nahlyeye bağlı 21 köy Uc mmta· 
kaya ayrılmış, bu mıntakalara tayin 
olunan seyyar köy kltiplerine köy. 
lünün yazı ve hesap defterlerini tut. 
ma işi verilmiştitr, 

20 köyde köy kanunu tatbik edil
mektedir. Bunların bütçeleri köy kal 
kmma talimatnamesine göre yapıl· 
tnıştır. Btitçelerin bir senellk mu • 
hammen varidatı 16,182 lirayı !bul • 
maktadır. 

Her köyde bir il!ç dolabı yap
tmlmıştır. En lüzurn1u ilaçlar bu 
sene içinde tedarik edilecektir. 

'-""I' ,,,,_ 

izmirde ~ Gündoğmuş K~ıasının 

i;~;~~~i:r,! 1 Birçok ihtiyaçları Var 
Baş'a-iı ~ ~I 

Bunlardan en 
mühimi su ve 
yol derdidir 

Gündofmuf, (TAN) - Alanya ve Akseki 

j kazalarına uzak köylerin birletlirilmeıiyle ye· 
~ ~ ni bir kaza meydana ıelmittir: Gündoğmuf. 
~ ~ Bu kaza, viliyet merkezine 35 - 36 ıaat me-
., ~ ıafededir. 
~ t Buradan Antalyaya gitmek için at veya katırla 

~ ızmırde TUrkkur;11 iıntihan1an bqınmıljtır. Bu t sarp ve arızah .. yolları aşarak Manavgata varmak l!-
~ imtihanlarda mu\'affal<ı)·et gösteren talebe.. t ıımdır. Yolun ust tarafını otomobille katetmek mum 
~ ter, JnönUnde açılacak yüksek uçuş kampma gire~. t kUndür. GUn doğmuş, clvanndaki Alanya, Akseki ve 

~ Jerdir. Yukanki resimde, Izmlrde planörle UQUI& ha- ~ Mana~gat kazalarına ancak patikalarla, keçi yollari~ 
~ zırlanan Türkkuşu talebelerini görüyoruz. le baghdır. Bu yolları da at veya katır sırtında 8.f· " ı maktan başka Qare yoktur. Bu itibarla kazanın en 
,... ""ı ı """"""',,,.._, "" ,..,. ""'1 ""'""' .r ""'"""" mühim ihtiyacı yoldur. 

Eregli Günde 25 Bin 
Kilo Çilek ÇıkarıYor 

_ Ayaş Bir 
Eczane 
• • 
lstıyor 

GUndoğmuoun posta telgraf mu
haberesi de diğer kazalar vruııtasi
le temin edilebilmektedir. Çünkü he

' ni.iz Posta \'e Telgraf merkezi kurul
mamıftır. 

Su, çok uzaklardan getirtiliyor 
GUndoğmuşun civarında tek bir 

ağa~ ve yeşillik yoktur. Kaza bem· 
beyaz taşlar ve kayalar üzerine ku
rulmuştur. İçme suyu, saatlerce u-Karadeniz E.relliıi, (TAN) - Evvelce Zonıuldalın ıebze ihti· 

yacını temin eden bahçelerimizde t!mdi hep çilek yeti9tirilmekte· 
dir. c;var kaylerde bile çilek ekimine b~lanılmıttır. Haftanın 6 
gününde mot<Srlerle lıtanbula Ye Filyoı yolu ile Ankaraya çilek 
gönderilmektedir. Bir ıUnlük ihracat 25 bin kilo)'ll bulmaktadır. 

3 • • Bene evvel gUnlUk aevkiyat 3· · • 
• bin kiloyu geçmiyordu. Ereğltntn 
bir aenede cilekten kazandığı varidat 
150 • 200 bln liraya varmakt&dır ve 
daha ziyade artacağı muhakkaktır. 

Zonguldak?ılar Ereğli 
,üek bah,elerinde 

Zonguldak, (TAN) -Türk Hava 
kurumu menfaatine ıeçen pazar gU
nU bir gezinti tertip edllml§tir. Kira
lanan Millet vapuru çok gen\§ olması
na rağmen oturulacak yer kalmıya • 
cak kadar dolmuştur. Sabah saat 9 da 
kalkan vapur, Karadenizin nadir bu
lunur sakinliği içinde yanm saat öte. 
d1.._.l Kozluya uğrayıp oradan da yol
cu almıştır. Vapur, Kireçlik, Kandilli 
ve Çamlımaden mevkileri önUnde bi
raz durmu§, U,5 da Ereğli liınamna 
girmi§tir. Ereğlililer, misafirlerini 
vapurda karşılamı§lardır. 

Zonguldaklıların hepsl, Ereğlinin 

meşhur çilek bahçelerine dağılmışlar, 
akşama kadar bu güzel yemirşten yt. 
yip eğlenmişlerdir. Vapur, saat 19 da 
dönmil§tUr. Zonguldaklılar, bu gezin
tilerin sık sık tertip edllmeslnl iste -
mektedirler. 

Tasmacı köyünde Tar• 

la Yüzünden 

Cinayet 

Bir 

Bartm (TAN) - Tasmacı köylirı· 
i!e Tahsin oğlu İbrahim.le Muat&fı 
Tonaç bir tarla meselesinden kavga 
etmi'1erdir. Mueta!a., İbrahim tara· 
fmda.n bıçakla öldUrUlmü.a. katil ya· 
kalannuftU'. 

Kızllcahamamda Saywm 

Varidatı Artıyor 
Kızılcahamam (TAN) - Mal mil· 

i!Uıii Abdullah Karayeğitin çalışma· 
larile, bu ıeneki hayvan aayımı çok 
yolunda gitmi,, geçen senekinden 21 
bin fazla hayvan yazılarak hazineye 
yeniden 15 bin lirayı mütecaviz vari· 

"Kozanoğlu,, piye•ini 
Sereden/er 

Giresun 
Halkevinin 
7 emsilieri 

Giresun, (TAN Muhabirinden) 
Halkevi temııil kolu, Kozanoğlu piye 
sini burada üstUste üç gece muvaffa 
kryetle temsil etmi9tir. Aynca yir • 
mi iki kitilik •bir heyet te Tireboluya 
gitmi,, 500 kifi önünde ayni piyesi 
tekrarlamıştır. Halkevi gençleri en 
son olarak ta Göreler halkına açık 
havada muvaffakıyetli bir temsil 
vermiş! erdir. 

Kızllcahamam 
inhisar Kadrosu 

1 Kişi 

Ayaş (TAN) - Ankaraya ~5 kilo- zaktan tulumlar vasıtasile getiril • 
metre mesafede bulunan şirin ka • mektedir. Binaenaleyh ikinci ihtiyaç 
sahamızda bayındırlık çalışmaları ta su getirilmesi ve civardaki arazi· 
glinden güne artıyor. Belediye, kasa nin ağaçlandırılma.sıdır. 
banın tam merkezinde bir halk bah· Buradaki memurlar, mahalli ,e • 
çeıi vücude getirmi§, ortasında da raite henüz uyamadıklarından, ıı • 
bU~k bir havuz yaptırmıştır. kmtı çekmektedirler. Haftada bir de-

Eskiden yolsuzluktan şikliyet edep fa diğer kll'Zalarda.n merkep ve ka • 
~ya,, son zamanlarda yol i9lerini de t.ırlerm ııırbnda gelen sebze ve ytye
düzeltmişt.ir. Bilhassa Ayaş - Anka ceğe müteallik maddeler pek pahalı 
ra - Beypazarı • Nallıhan • Ay~ satılmaktadır. 
arumdakl yollar gayet dUziündür. Yerll halk, bllhMsa yazm yevmi
Bu sayede, kaza mahsulatmm dı · ye ile çalt,mak Uzere lzmir, Nazilli, 
şanya çıkarılması kolaylaştırıl1fIŞ · Aydm havallııine gitmektedirler. Bu-
tır nun için hasat mevsimlerinde ka • 

Ayaşın mefhur sulan aaba. pek tenha bir hal a.lmakt11.dır. 
Ay aşın yazın kendisine birçok gez Memurlar, ııkıntı çekiyorlar 

ginleri çeken hamamları meşhurdur. Gündoğmu,ta henüz hükumet ko-
Bunrardan merkezde bulunan "Kara.- nağı, belediye binası, jandarma ka
kaya.., hamamı çelikli ıularile bilhu rakolu da yapılmamıştır. Memurlar 
sa son zamanlarda büytik bir ehem· resmi işleri, üstü toprak olan bir kat 
miyet kazanmıştır. Buradan 15 ki· h kendi ikametgahlarında görmekte
lometre uzaktaki "lçmece,, hamamı- dirler. 
nın suyu pek nMi olduğu 933.' ve 934 Yerli halk, un temin etmek için 
te mütehassıslar tarafından yapılan buğday ve arpa melezini biızat elle· 
etkiklerden anla.tılmıftır. riie ağır t~lnr altında ezmeğe alış· 

Sulan daha ziyade kum, tenya ve mışlardır. Memurlar, büyük masraf 
safra hastalıklarına. iyi gelmekte- tara girerek Akseki ve Manav<>'at ka-
dir. zalanndan un getirt.mektedlrı:r. 
. Bunlardan ba§ka Abdüeselam dağı. Kışın. kazanın etrafile alA.kası 
nm eteğinden çıkan "Acıca,, ıuyu • bUııbütUn kesildiği için odun ve kö· 
nun mide hastalıklarına şifa te9kil mlir müşkülatla bulunabilmektedir. 
ettiği anla.,ılmıttır. Maalesef bu su Bu yüzden halkın ekserisi tezek yak 
boş yere akıp gitmektedir. maktadır. 

AyClf neler iıtiyor? · Gündoğmuşta eczane ve doktor da 
Ayaf merkezinde ve köylerindeki yoktur. Mnamafih, ilk tedavide kul· 

ilkokullar her sene 250 ye yakın me· tanıtacak illç~ann bulundunılmB.llI • 
zun vermekte, bunların mUhlm bir na çalitıılmaktadır. 
kısmı mali iktidartızlık yUı\lnden Bir sıhhiye memuru getirtilm~si i· 
batka yere gidememekte ve ilk tahsil çin de teşebbüslere girişilmiştir. 
ile iktifa eylemek mecburiyetinde , 
ka.1maktadır. Bu iUbarla Aş8J1, bir Ani ef) t e 
ortaokula muhtaçtır. Bundan ba.Jka ı 
bir eczaneye ve küçük te olsa bir A J) • { . . 
dispansere de ihtiyaç vardır. Halen Ultye ayın/eri 
maalesef mesela bir bıçak yarasını . t (TAN . 
tedavi edecek ve buna benzer ilk te- Gazıa? ep > - Haylı zaman· 
davileri yapacak küçük mikyasta dır Gazıantep sorgu Mkimllğini yap 
bir teşkilat bile yoktur. makta olan ~enan Yalvaç, Osmaniye 

ilçesine atanmıştır. Bir buçuk aydır 
Y Cif meyv4 Nizipte vekA.leten bulunan Gaziantep 

müddeiumumisi muavinlerinden B: 
Saka, asli memuriyetine dönmüştür. 
Ağır ceza aza muavinliğini yapmakta 
olan B. Kemal Kşn, müddeiumumi 
muavinliğine, mUddeiumumi muavin 
!erinden Nuri Çağlayan da ağır ceza 
aza muavinliğine atanmışlardır. 

Diş Macunu piyango bileti değildır. 
-

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilemez .. 

RADYOLIN aüzol kokulu ve hot lezzetlidir. Çocuklar bil• 
kullanabilirler . 

RADYOLlN mine tabakaaını tahrip etmeden çok kıl\ bir sr 
man içinde ditleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLlN ağızdaki her çefit mikropları yüzde yüz öldüriit• 
Aiız kokuıunu izale eder, nefeıi tathla,tırır. 

RADYOLIN dit etlerini kuvvetlendirerek birçok tehlikeli hasta" 
lıkların önünü alır. 

RADYOLiN 
• 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüt etmedell 
seçilen en mükemmel dit macunudur. 

J Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarlığına eren 

1 B~yl3rıle1.r 
:vlerinizi Yüksek Zevkinize Göre Süslemelisiniz. 

Bunun için; 

E. i. Du Pont de "em o urs et Cie. ~ OU PDNT N 
de rtewburgh, n. Y. mamullll C:i\BRJKOI~ 

~ok zarif .,. " ....... 

PERDELiKlERiNI ARAYIN1Z-
Ankara - Anaf artalar caddesi Kınacı Hanı altında Belfü Hamaıncı 

mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı &<>fra 
bezlerini de görmelisiniz. 

Du Pont Fabrikasmm yaptığı mali ar çok dayanıklı ve tamamile yıka· 
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı tstanbulda ~a~ıda ya.zıh mağazalarda satılıyor. 
Etabllsman Orozdi-Bak İstanbul a A.D. Zaharyadis Beyoğlu 
Yordan Ayanoğlu ,, ı Lazaro Fraııko Mahdumları ,, 
Hasan Alanya ,, Galata Mefru,at pazarı Galata 
Dilber Ka.rdeşler Müessesatı ,, 9 ve 

ARŞIMIDIS Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa • Adapaza.r ft 
lzmit - Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere }conııl• 
muştur. Haydarpaşa'dan saat "7,10,, da ve Adapa.zar'dan saat "17,00,, d• 
hareket eden trenler yalnız Uçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaf&· 
dan saat "8,35,, de Adapazar'dan da saat "15,38,, de hareket eden treıilet 
birinci, ikinci mevki arabalardan te,kil edilecektir. Gezinti trenlerinin baJI 
istuyonlara varış ve kalkış aaatleri aşağıya dercedilmistlr. MuhtereJO 
halka ilan olunur (3125) 

1. ci tren 
tsta.syonlar Varış Kalkış 

7,10 
10,02 10,08 
11,01 11,06 
11,44 

15,38 
16,12 16,18 

Haydarpaşa. 

lzmit 
Sapanca 
Ada puan 
Adapazarı 

Sapanca 
lzrnit 
Haydarpaşa 

lzmit 
Sapanca 
Adapa.zar 

Durmaz 
19,40 

9,24 

Ada pazar 
Sapanca 18,27 
lzmit 19,26 

8,34 
9,26 -17,50 

18,3:5 

2. nci treD 
Varış Kalıaf ----8,3' 

Durmaz 
11,48 ı1,ısl 
12,85 -

ı1.oO 
11,43 

1s,40 
17,35 
18.36 
21,33 

NAZARI D!KKAT.tı;: -
Haydarpaşadan eaat "8,S5,, ve Adapaıa.r'dan !laat "15,30,, de ~S.:ek. 

eden 10:56 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil trerumız ıt' 
di' ve dönU,te bmit'te tevakkuf etmez. (3125) 

4 dat kazandınlmIJtır. 

Kızılcahamam, (TAN) - Yakın 
zamana kadar muhasebecisi, ambar
cısı, kontrol memuru da bulunan ka
zamız İnhisar dairesinin tam teşkilat. 
1ı kadrosu lağvedilmiş, müdür Hilmi 
yalnız başına kalmıştır. 

A.nkaranın yaş meyva ihtlyp.cmı 
karşılıyan Ayaşta dut, vişne, kiraz, 
elma, armut gibi meyvalann yüksek 
kaltteleri yetişmektedir. Bahçivan!ar 
bu sene mahsullerini gayet iyi fiyat
larla satmışlardır. Ayafta son za • 
manlarda hemen bUtUn ağaçlara yeni 
aşılar yapılmış ve ağaç cinaleri ııılah 
edilmiye ba.,lanmı,tır. 

Erbaada Arazöz Diş Macunlarının incisi 
Erbaa (TAN) - Belediyenin yeni K o H • N o R 1 

Antepte KUltiir Tef ti9lerl 

Gaziantep (TAN}) - KUltUr Di· 
rektörU Cemil Gökdeniz Islahiyeye 
kadar yaptığı teft1' seyahatinden 
lönmUştUr. nk tedrisat enspektörle-

J rtyle sıhhat enspektCSrU de köylerde 

1 
11untaza.m teftişlere devam etmekte
.lirler. 

Senevi yUz bin liraya yakm :satış 
yapan İnhisar İdaresinin işleri, yaz 
dolayisile buraya gelecek birçok ziya 
r~tçi sayesinde bUsbütün artacak· 
tır. İşlerin aksamaması için bir, iki 
memur gönderilmesi beklenilmekte
dir. 

· Erbaa da Bir Konf erana 

Erbaa (TAN) - Halkevi lzaam
dan muallim Ali Nalın "Kanija ve Ha 
sanpa,a,. adlı bir konferans verrnif, 
TUrkUn ''Kanija,. da gösterdiği kah
ramanlıkları etra!lle anlatmıştır. 

aldığı arazöz gelmiş ve istifade edil· 1. 
miye ba.şlanılmı,tır. 

sıvaa Kültür Direktörü Diş Macunudur 
Sıvas, (TAN} - Kültür direktörü 

mUz Cemal Gültekin bir derece ter- Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
tletmlş, maaşı 70 liradan 80 liraya çı Kullanmaınıf olanlar bir deneıiqler. 
karılmıştır. ıt'-•••• lımir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~---· 
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~er:'aıı.· bu metin ve aebatklr 
laaı 'Y9nl ümitlere kapılarak der 
~ ~ ve kayalar aruma aap. 
laziUetı. teııha. yollardan kaçmıya baf
'- ll8Jz ovalarda;aç, bitap 
~birhal~,gUnl~ud~ 
dafıı.ıı · Birçok defa, her tarafa 
a...n-......_ .Horuan ordwıunun takip 
~lert tarafından yakalanma 
-~k kalmI§tI. Nihayet, bin 
8- t Ue (Harran) a val'Illlftı. 

l'lı- ,,..~ haltfesl, Harrana va
~-lllU akrabalarından birinin 
~tica etmifti. Bir iki gUn is
tktaD "1erek aklım bqma topla
~ IOtıra., talihini eon defa olarak 
~ etmek istemiftl. Şam sara 
'- Cizli bir hazinesinde saklı ~ 
tala....~ getlrtmiftl. Bu pa • 
~.birkaç bin ldfilik bir kuv
Cn ...,QQD etmfştt 1141 kuvvetin ba-
ti.~~~ derh!l§!ma git~-
~; hflktmet merkezinde.. 

t&e lhuyat ukerlerin kumandumı 
(~ bir mUdafaa yapmak, 
lra~ ~ ederek, bütün Arap 
~ i imdada çağırmak ve 
tıh.:...._-..... de, eon bir halb çaresine 
~unr:aaırtr. Fakat, artık Emevt 
~ ;tından tamamile ytlz çevi -
'-ne taliıı, bu mezbuhana berekete 
~Üa&ade etmemlftl. Şam mu
._. Jr.~~~t), derhal kale kapıla
~~ Mervanı içmye al • 

-.,. ~ hendeklerlnln kenarına ka
~ Men Mervan, boynunu büke. 
~kale kapılarmm açılması için 
~tlit· 'ihya yalvarm!JU. Fakat 

• 
~ !faik. galeyan halinde ... Git
taıl, 1&Jdaean Horuan ordusun
~kee tiril tiril titriyor. Bu 
)l ._.__ kar,mmda, mağldp halife
~ alıp ta Abbutlerln inti-

)'\ı...__ - hedef olamam. 
-n haber göndermı,ti 

8 'il fect vaziyet bile, Merva
~ llnı tımit ve aebatmı tar
~ (Humwı) a çekilerek~ 
'9J Para kuvvetiyle bir ordu te,. 
~. tdebllecefini taıımtn etmiftL 
'-t lllatYetlndekilere derhal hare
~ 9laui vermittf. Fakat bu emir 
~edilmek ftı tarafa du.nıun; 
' ) da tuttuğu gönUlltller 
"-ı 0 lece hazine çadırma htı -
~k bütün para.lan yağma 
lloı~~ karanlığmda kay 

"'·w1.~erdi 

~ ll:mevt halifesi, yine tek 
ta.aa kalnu.,tı. Artık bir atm mr
~tlanuv; talihine llnetler oku· 

'1'ıııır istikametine doğru 
'1'llı 'ba1Ja.mııtı._. Fakat, me-
~takdiri, onun pefbıl bıralmı&
~ Uzermde bulunan bul kıy • 
~ OfıD. fJfY&ya tama eden birkaç 
..-. liddetle takibe bqıa. 

~ ~! trnlatinde (Zattıwl~ 
(hl~ bir ldSylln clvarmdald 
eh:.~> denilen ki1iaeye iltica 'f. Takip edenlerin bqmda bu 
le1- 1-.an, lrililentn papazlanm 
~ ---.k onu ele geçirmek la-

lll111r-~~· artik her ttırltı 
---~ hnk1n haricinde ol-

Mervan, 
Yine 

Tek Basına 
duğunu anlamıştı. ElinJe yalm kılıç 
olduğu halde, kiliseden fırlamıştı. 

Şimdi orada, kilisenin kapISI ö
nünde, korkunç bir mücadele baş
lamıştı. Lakin Mervan, kuvvetli bir 
mızrak darbeslle yere yuvarlan • 
mıştı .... Yağmau:dar, Mervanm ü
zerine UşUşmUşlerdi. Parmaklarm
daki fevkalade kıymetli ytızUkleri, 
boynuna bir altın zincirle uılllllf 
olan meşin kese içindeki emaa.lsiz 
kıymeti haiz olan elmas ve incileri 
çekip alarak., _ça.ı;çabu1' aralarında 

t.akefm etm.iflerdi. Ve aonra.. kal
bindeki ve vUcudundald manevf 
ve maddt yaralarm ıstırabile inim 
inim lıtliyen eon Emevf halifesinin 
başmı hançerle kesmişler; kilise 
kap11mm baaamaklan önüne atı. 
vermişlerdi 

S on Emevt halifesinin bu feci 
akıbeti, tarihin en dikkate 

p.yan bir biret sahnesi idi. 
Emevil~; hi.Ilf etı kanla, hançer 

le, zehirle gazpetmi§ler.. zultlmle, 
kahırla idame etmek istemişler .. 
tam bir asır zarfında, haksız yere 
kesitkleri milyonlarca mlsum in
sanın pıhtılaşmış kanlan üzerinde 
emsalsiz bir sefahat ve tenaatla 
saltanat stırmUşler.. ve nihayet, 
son halifelerini; bir kilise kapım 
önünde kurban vermiflerdi. 

Mervan, o kilise kapnımm basa
maklan dibinde can v~ken; ~ 
tık Emevt saltanatmm zevalini ilb 
edn çana da eon darbe inıniftl. 

Orta Asyanm steplerinden, Ok-
yanwı denizlerine kadar htlkme • 
~ .. fakat bu emaaJal.z hqmet ve 
saltanatın kıymetini bilmiyen E -
mevf hanedanının tevket, azameti 
Horasan Türklerinin ve (Ebl Mtıa
lim) in indirdiği mütevali darbe • 
terle sukut etmif; yerlere geçmif.. 
ve nihayet, Jamail isminde bir bal· 
dm çıplağın, Mervanm kellesini ko 
paran hançeri, bu hanedanın tarih 
ile olan al&kaamı da büsbütün ke-
ıivermiftl. 

Seller G•i Akan, 
intikam Kanlan 

E mevf saltanatının bu sukut 
ve inhiuml, Horasanlı Eb& 

MUalimin bütün hayallerini haki· 
kate kalbetmittL Fakat onun 
dimafmdaki btlyttk tasavvurlar, 
yalnız bu Arap saltanatmın dev
rilmesinden ibaret değildi. Genç 
Horaunlmm yeglııe gayesi; men
sup oldufu milleti daha hlkim 
yaptmak, yab&DCI unsurlara eti• 

dirmemektl. · 
Halbuki; kılıcının kuvvetile ik· 

tldar mevkiine getirdiği yeni hil • 
kbıet erkim da Araplığı benim· 
semit olan bir zUmreden mUrek • 
keptl. Ve bunlar da htıkfımet mev-

kilne k<Skleştilrten sonra, blltUn hak 
ve imtiyazlan kendilerine haerede
cekler .. belki de, - kendilerini bu 
umulmaz ikbal pbikaısma çıka • 
ran - TUrk milletini, kendilerile 
müsavi görmtlye tahammW edeml
veceklerdl. 

(Parmakoflu Halit) te ayni fi-
kirde idi. O da, iliınci bir Arap 
aaltanatınm TUrk uııaunmu 1urpa. 
lamak endigeainden mtlteeuirdi ... 
Bu iki inkıli.pçı başbap vermltler 
muıı uzadıya görtl§ttlkten aonra, 
nihayet 111 karan ittihaz etmtoıer
di: 

- Biz.. (Türkler), htlkft.metl i-
dare edelim ... Onlar.. (Abbaatler), 
sadece saltanat stırsUnler. 

Bu karar verildikten eonra, der
hal tatbika geçilmişti. Her şeyden 
evvel, ordunun baştanbaşa TUrklq 

tirllmesine teşebbüs edilmigti. Bu
nun için de, (Ebi. Müslim) Hora
sandi. yerleşmiş .. ve bllttln Horaaa 
nı, (Abbasi ordusu) nun umuınt 

garnizonu hallne ifrağ etmietl. Ha
lit iae - Evvelce arzettiğimlz 

veçhile - hükfımet işlerinde mtlste 
şarlık vazifesini ifa etmek için -
henüz (Kftfe) de bulunan yeni ha
lifenin nezdine git.mitti· 

Yeni halife, Eh& Mtı.sllm tara
fından göndmlmiş olan (Halit) i 
büyük bir memnuniyetle kabul et. 
mit; kendisine (Vezirilzam) unva
nım vermişti. Bu sırada yeni halife 
büyük bir sevinç ve sUrUr içinde i
di. Ç'Unktl, muzafferen Şama gir. 
miş olan amcaaı (Abdullah bin 
Ali), Filistin taraflarına gönderdi
ği akıncı müfrezeleri kumandanı 
Salih vamtasile eon Emevf halifeei 
Mervanm kesik ba§mı ele geçirmiş .. 
içi sönmemiş kireç doru bir at tor 
biiöia ko}'durarak doğruca ,eni 
halifeye gtsnclei'mltti 

Ebtllabbas, bu bap görür görmez 
derhal secdeye kapamnıı: 

- Yarap!.. Sana, f(lkrederim. •• 
Emevl ocağının söndtlfUne .• ve hl· 
llfet mevkilne geçtiğime, ancak 
glmdi inandım. 

Demigtl. 
(Arkası var) 

.._I _E _K_O_N_O_M_I f 
Mersinden Yeni ~ 

Yılın ilk luğdaJI Geleli 
Dün bonannza MerainJen 1931 yılının 

bafday maMulü ••tirilimiftir. Eu.al ue lıalite 
itibarile manitoba ayannda görülen 6a 
Jayltmlan derlaal elli ton .ıılmlfhr. Hartı 
nın on b.,uvl• teslim f'Utile Menin buftlayın
Jan bütün defirmenciler bira mildar satın al
nllflan/ır. Ba •enelri maJ..ul geçen N11enin ay
ni mıntalıa bafJaylanndan dalatı randunanl 
söriilmiiftiir. lllr maMalün lıil0811 bef bapıJı lıa 
rllffGn .atdmlfhr. 

Her Taraftan 
Bol Miktarda 

Meyva Geliyor 
iki ıündenberi Adana, Menin, lzmir mmta. 

blumdan tebrimize bol miktarda taze meJY& 
ve aebze ıelmiye bqlamıftır. Kırmızı domate.
lerin toptan kilOM1 boylarına ıöre 15 • 17 ku
"lf, kayadann cinslerine ıöre 17 - 20 L.--·-. ...... ~. 
teftalı 25 • 27 kuruttur. latanbul mmtakumm 
Kartal taraflannda taze bamya yetitmiftir. 

..---------------------------, Bol miktarda gelen kiraz ve vipıe 

iç Fındık 
Satııları 

lç fmclık ftyatlarmda on gUn için
de kilo befmda dört kurut kadar dü
ttlkltlk oımuttur · Son 1k1 gün içinde 
on iki bin kilo fmdık satılDUI ve ki
losu 40 kuJ'Ult&ll verilmi§tir. 

Taıovacla Tütün 
Sa+ıılan 

Buğdayda 
Düşüklük 
Başladı 

piyasayı doldurmuft;ur. En iyi kiraz.. 
lar 10, vipıeler 15 kuru§t&n satılmıf
tır. 

Geçen sene tzmit mmtakasmda ye.. 
tigtirilmİ.§ olan ay çiçeklerinden feh· 
rimizde yağ çıkanlmıştır. Bu yağlar 

· kilosu 4 7 kuruştan satılmıştır. 
Berelredi yafmarlw Jeuam 

DUn telırimhıe on altı vagon buğ- eJiyor 
day ile bir vagon çavdar gelmif ve Mayısın otuz birinci gUnU memle-
hepsi satılmıştır. Çavdarsız buğday- ketin bazı: mmtakalarma bereketli 
lara daha fazla alıcı çıktığından çav- yağmurlar yağmıştır. En fazla ya.A 
darlı olanlar tamamen mUtteri bul- Dörtyol, Sivas, Çorum, Zonguldak, 
mu,tur. 2-3 çavdarlı Ankara bufday- F.ski§ehir, Trabzon, Antalya, Kayae. 

Erbaa (TAN) T&90Ya mmtakasm- lan 6,31 kuruştan, l&-16 çavdarlı An- ri, Afyon, Ankara, Kütahya, Kocaeli, 
da tütün satlfları normal '8l'tlarla kara buğdaylan da 6,05 Jnıruttan, Muğla viliyetleridir. Nazilliye çok 
devam etmektedir. Mmtaka merkezi müşteri bulmU§tur. Buğday fiyatla- yoğmur yafmıltır. Hararet derecesi 
olan Erbaadan 9İJ!ldiye kadar 5200 rmda kiloda 2-3 para kadar diltilklilk Urfada 33, Diyarbekirde 32, Malatya.. 
ekici ttıttıntıntl derambar etmı, ve aat görlllmektedir. Çavdarların kiloeu da 30 dereceye yükselmiştir. 
mıftır. 4,17,5 - 4,20 kurup. kadar satılmı§- Mqvalann •atıfını 

Niksar ve Tokadda ~~il~ he- tir. lhracat için bu fiyatlar arasında arthrmalı i ·n 
nUz Uçte biri kapana mdirilmlf ve 4-5 yüz ton kadar çavdara angaje o- lktısat ve Tasarruf p mi eti h 
satılmıştır. lan ihracatçılar bu hafta mallarını sene yerli meyv~ t!'zı ın: 

Ekici bu satlflardan çok memnun- yükleyeceklerdir. San mısırlar 4,33 tarda kull•mlması için çalıf~ mı: 
dur kurup kadar sat:ılml§br. ru meyva yiyenlere mtlkAfat veriyor. 

du. Cemiyet, bu sene memleketin her 
tarafında fazla miktarda Ttlrk teke.. 

Gümrük Baımüdürlüjü ri kullanıtmamm temin için buy01r bir 
piyango teıtiJ? etmeyi kararla.gtınq-Son bir hafta içinde havanın sert 

Balık Azaldı 

rtızglrh geçmesinden fazla balık tu- Ankara, 1 (TAN) - İstanbul gUm 
tuıamamIŞtlr. Son parti olduğu tah- rUk başmUdürltlfUne veklleten bak
min edilen bel bin çilt kadar torik makta olan Mustafa Nuri ta~ edil
yakala.nınqtıi'. Mevsim itibarile balık mittir. Ekonomik işl~ müdürlüğüne 
çok ualm.ıt olduğundan ancak bir gtlmrllk işleri mtıdtır muavini Cellde
miktar çinakop, barbunya, kefal, çi- tin tayini kararlqtınlıqtı. 
roz tutulmuttur. 

Ayçiçelderinclen Çık.anlan 
Yallar 

Geçen 16Deld kabuklu ve iç çeviz 
mahaultımUı klmllen satıhmttır. Pek 
az kalan iç cevizler eon gtınlerde mtlt
teri bulmuştur. Bu cevizlerin kilosu 
37 kURl§tan satılllll§tır. 

r 
BORSA 
1 HAZlRAN BALI 
PABALAB 

Sterlin 621,- 627,-
Dolar 123,50 126.-
Franm Fr. 110,- 113,
Liret 120,- l.Z
Belçlka frangı 80,- M,-
Drahmi 21,75 21,75 
Javeç Fr. 573,- 575,-
Leva 20,- 23,-
ll'lorln 63.- 66,-
Kron Çek 70,- 75,-
Şllln Avusturya 21.- 28.-
Mark 25.- 28.-
Zlotl 20,- 23,-

tır. 

Borsadaki 
Satışlar 

Rockfeller'in Ömrü Pengo 21,- 2'.-
Ley 12.- u,-
Dinar 48.- 52,-

DUn Pari8taı ~ teJgratlarda 
TUrk borcunun a.çılJe ve kap&n11 ftya. 
tı 262 franktır. Bonumıızda 18,60 ıı. 
radan açılan Türk borcu yavq yavq 
yUkeelnıit, akpma doğru 18,90 lira
ya ka.rar çıkmıgtır. Merkez bankuı 
hisseleri 88,5, Aslan çimentosu 13, TO 
liradır. Diğer mll1t tahvillerin hiçbiri 
üzerinde bir muamele olmam11 ve -. 
ki fiyatlarda kalnuft.ır. Paris boraa
BIDda bir aterling 110,62 frank ve 
22,475 dolardır Londra borsasında bir 
Jterllng 110,62 frank ve 4,92, 78 do
lardır. ()ımıanJı BankaaJ hiaseleri Pa. 
ris boraaamda 433, Elektrik etrbtl 
hisaeleri 1290, Stlven kanalı his8elerl 
23360, Royal Doyç 51M, Franm 
rantı 62,60, Yugoslav rantı 223 frank 
olarak kapamruetır. 

Dokun doku yıl ~ 
aonra, bugünlerde ölen metbar pet
rol kralmın hayatında berkeabı 
dikkat ettiği Od böyök nnıwlfala· 
Yet var: Biri çok, pek çok para b
ZMm•t olmak,ötıeld mm &nörhı 
olmak. .. Zenginlik ~de ..- ö • 
mttr 8tlrmek, hemen bötün m.r• 
1'111 iki bUyük ideali; pek çoja baa 
larda birine l'UI • ., ........ 

o iki 1c1.ıe c1e vanmya aeam ... 
Bil mQftffak olmutf 

111M.ffaloyetlerlnln llJTllll .... 

dlll an1atm11: Bir anllk petrol 
kralnua blltön lllerlal ~ 
haberi tayl olar. Geceleri deV8lll 
ettlll kltlpte ba babertll prçek 
olup olmadıjou kmdWnclen Nnl'
lar. 

- Evet, eler, benim yerimi ta
tablleaek blrlal lndaam, .,... .... 

....... Oll& Jmelraealnn· Benim ye
rimi tatmak ta pek göç delll. ... 
-- petrol ................ . 
........................ lflerlDI, 
çlttllk ltlerbd. ... ...... .. ....., 
.... de bo.......... ........ .... 
hlhriek .. _ • -·....,_,Diye---· 

- Ha, ........ - ..... .... 
yordam. Diye ........... ada • 
ma benim albl mulfet.11, ••Jllı 
ve u Yeyip._.. de-... 

Çok para hgnımJr IPa, tat;. 

tulu her leln ldlnhtbdl bilmek, • 

nerjlk ve marifetli olmak. Bu, her
bmln elinde dejll, onun için dün
yada .qtlrtler, mıglnlerdea ziya
dedir. 

Fakat 90k J'81•'1'ak için ve 
BockfeOertn verdlll öttldtl tatmak, 
)'Ual u yeyip içmek, heıtuısln ken
di elindedir. 

Berkee dünyaya gellrkm bir ba
yat lel'mayeelle dolar. Ba ...... 
ye)'l artırmak - tlmdlkl bllglleri • 
ml8e &öre - bbO deillcllr. Bldm 
y&paNleNjlmls teY o aermayeyl 
- bar V111Up bannaa aavurank -
u amanda ttlketmemektttr. Uzun 
ömttr llllrmek için, tabltln da bbe 
verdlil o bayat llflrmayeslnl lhtl • 
yat.la, ltlclalle lmDumek lbımdır. 

hglnllk .... Madet; vermek 

için Yetitmedlll Pbi. mu ömttr 
de vermez. BOIJda senginllp gtt. 
vaılp IDtlMDW!ı bir bayat ymıı-ak, 
oc* yemek, bele 90k ~ lmrll la 
Affaa en bllytlk Mlleplerdmdlr. 
~veya ba ıneelek te ._ .. , a-

ma &ntlr temin etme.. J'abn mm 
illeri, imam dalma 11kh• ldncle 
HM .. J"9Pllll1& ~ lola. 
... &mil lmhQnunıya Mbep o-

lar. 
Bayat.....,......~ tlbt-

memek, 90k yapyabDmek .. -
iyi yol her vakit saldn, itldalll bir 
bayat sttrmektlr. RocldeDer ele ... 

bidenin - IJI mlMllerbulen biri
dir. 

Kron İsveç 30.- 32,-
Altm 10M,- 1055,-
Banknot 2M.- 255,-

Ç il K LE B 

Londra 
New-York 
Parla 
Millno 
Brl1kae1 
Atlna 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrld 
Bertin 
V&l'fOV& 
Budapette 
Btlkret 
Belgrad 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

6215,M 623,-
0,7878 0,78625 

17,685 17,69 
14,9720 15,0320 
4.6750 4.6938 

87,37 87,72 
3.4532 3.4670 

63.9488 64,205 
1.4330 l.~ 

22.6858 22.7125 
4.2062 4.2230 

13. 7 490 13.8042 
1,9650 1,9730 
4.1566 4.1734 
3.9810 3.9968 

1<11.59'0 108.025 
34.~ 34.6710 
2.7464 2.7575 

24.03 23,935 
3.10 3.ll32 

_ _.... 

TAN 
ABONE m:DJCLI 
~ ..... 

1400 Kq. 1 ... llOO ""' 
750 • 1 A7 1500 • -· ·~ -· 150 • 1 A7 IOO • 
lıfilletlerarua P09ta lttllladma 

c1aldJ otmva memleketler lcla 
IO • 11 • 1 • S.5 !hdır. 
t:aN:# ...... _._._...... 

ZAHiRE 
BORSASI 

1-6-937 
FlATLAB 

ClNst Atağı Yukul 
Kr. PL 1 Kr. Pa. 

Biıfday yumut&k 6, 6 1,81 
Mısır san 4,33 -.-
Tiftik mal 112,20 Uf,-
Tabak yUn 68,-
Keçi kılı 31,20 
Fmdık iç Gireaun •o.-
Ceviz iç 36,-
Ay çiçeği ymğı 46,20 
Beyaz peynir 25,-
iKafaı' peynir 39,-

G ELEN 
Buğday 1510 Toa 
Tiftik 24 Ton 
Çavdal' 15 Ton 
Zeytinyaiı 16 Tcı9 
Pamuk ymğı 85 Tem 
Yapak 8 Toa 
Mımr 122 Tem 
Pamuk M Ton 
Mercimek 2 Tem 

GiDEN 
lçtındık 12 

DlŞFlATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikaıo 
•• Vinipek 

ArpaAnvers 
MmırLondra 
Keten T. Londra 

-.-
5,Tl K. 



1 
(Bap 7 lne!de) 

,.. et IRlyuada mdllr ft ... , ... 
rm kanldu'IDa ~Mat fMda ı. 
le fll'lllP edlllnll. 

Bir mtddet IODI'&, lll'IDlllan. ay-
ni Aatte ,.,..,.,. .... ladık MU 
o ..... - eWdıtlı ... - .... 
~ .. 

'Tur Paltellr,, lerl, otoldav'ları 
adi ....ı Jdledlı1l De ..... 

B lr sQa, blG 1llUltmalla, A-. 
doludan bir but& pldL °" 

.. cfoletırMn, kq4ua bir mtlu ta. 
l'&fmdan lllnhmt! Na~ a1tma 
..... l'abt, rapon mtlum frD. 
....... ramak ........ .. .... 
.... Plllıt NWt llllel haq. 
bOlr amma, her Md• .uum 
ıra.... u olclutmıu umıtm111-
;aua llOrdQ. Ben de ~ ..... 

Bele .,. 'l'lbld,_m clDrdtlncll 
•ıfmdın Bırbtterlfll Ali Bf-11 
laMMmma 19tlltl: 

- 8ırtlua Blent.u cltrl9r! cWl. 
Doktor Bafrah Tanko, etec1m • 

beri, ~ Pap.Ja ... ObUk 
llardlo l'abt, ... Pata. llafra.. 
ll1ı atlattı. ~ cenp ta, 
llaltar: 

- Bm slwr, o s&wr .. lldmls 
lllrU'ld&-..,.ı 

._.,. boeam, ... pek .,...... ........................ 
..... .. bitin qdan -- ,... "iwdL!Wa•·--·-... 
- ~ Arada bir, ,.. 
... .. ........ Ql'llllm. 
Jl'lla il-. 1-11 U'atlrdL 

- ll•Jnlra ....... )endi.. 

- ..._ Dedim, bqlkı ,... pi • 
~ ... llttrabat .... ,...... 

..... ellOÜ, .... ,.....111r . 
.. ..... ... ... Jleal bal .... ,..; ..... : 

- Oo1a.. .,. .... pi .,. 
8m pL. .. PMlm"8 ,..ak. Y• 
tauııduı .. B8J illtlfade etti! 

- Ra•lı ..... klldmma ~ 
lan anııimda ..... Ma .... 
wıeJt••uMoJlllt 

- 8orm&J1D: Bir •ftllı 1mtatl
=--- .........___.eti'& 
ii-allll:- .... .,.~ ...... 

~ Jlbl bUylmtıftl. Sutma mrla 
- s&n1lıll .,r/6•• ....,.,. 
~ ............... ,. ... 
rıe..· 1:ılr tmat bUrü ... ... 

.. .... ~ WmıA- --••tidfatl ol4la. •• 1 1 
9'1Cltr ~ 11118'8 ~ ~ 
_. .... eninde tee1 w -... 

bil a4&mCllm" ~ 1ltl • 

..,... ... ... 2..,.... )(ela, ---...... pBt bJ.Uk .......... \ile. T1lllutd , .... "...,. 
'laJa Glllda.v'la •ı..-•fmda ...... ._ ....... Hwt.lill «Grtlvo.,..__ 

bir harbın önü alınıyor 

2 ••• .., 

Dönümünd Briand'ın Yıl 
. Ar ın özleri 

<Balr ı incide> bil Br!an4. o anıa w 
eserini de burada gimılyeceiim. rane olan bir Jr.ellme aöy·J.emi-~~ 

Bu .q,mJd teahllr, bize bu ada- and Jdcadele b&JIPde )JulUJl'8 
mm milli.,.-~ çebnllnbı maliBtJlrdl8 ba1-der• : 
ııeb1lar lllbtk ol4ulwm w • tmdz kiler Frawda olaiardı ..ıaıltllll 
Franm fttaa~ bir lfaclell vataııPll'v•lw o1mda.,, D111..-t-~ 
olan beteri mefk6realnbı ne kadar reddtlt göetermemlfttr. lluhı.
ytıkllk buluııdutunu k&fl derecede ,ok l'rlDmm lllflm•nil vufl 
g&Urlr. Banda. TOrll meMreolllll- ba Jtlblk dtl.4DCIJ9 ba ._... 
nta .,. ~ Birandı diba 1eJrettmln t.a"mıtmı ............, 
b(dıaJltlDde &a)NDlf ft oearet1Je .. 

ı::t::;::~ Rusyacla Bir I 
aa. alimi balUDUJOl'UIL a1and'm 11cı1ko9a. 1 (,A.A.) -
n..W.. pa111 pek ook ....,. an- llrUtl koma.dit putlal merklll 
.... bir iM clıt vardır ld, Tarlder ... .... bul a.maa& 
lıba1erat lllllclmbeti llladllertne alt llaJllta, latlbar etmlttlr· 
.. _...... - .,...ıanm kurtar • 
DIÜ ltla Jlaluıamuaca mtlcadele ed.-
1-bir Ktmalllt Tiridin bunu habr
ııw.._ lmllb ,oJdım'. 

1 ... ..,,.,, ,,..., •• 

" " •••,,,., olııN-. Loadil, 1 (TAK) - Kral 
O ıaaaaıa ıoaplarıa- llülYIDllallllllltmlt••• 

d a • olarak k ı a d l 1 • r 1 a • aaftllllll 'flnlWtlr· llll4YID, 
llldlerden 111111.. 1ıCr llfat .... .. olaaaktlr. 
......... 1 .................... .-1111 

Turk Ha Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Ketide 11/ Haziran /937 dedir. 

BOyOk ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Ba9ka 1 18.000. 12.000. IO • 
Llrallk ikram ·yelerle (20.000ve10 

Llrallk iki •det mGklfat vardır. 
Aıncaı (3.000) Liradan ba111ı ... •k ( 
llr•ı• kadar blylk ve kGtGk b, ..... 
lkramlıeler:e amortll•rl havi olan 

in llndan latlfacle etmek l~tn 

KU/'\BARAN 

y 

' 
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~------lstanbul Haricı Askeri 

=========================================== ll 

Kıtaatı llAnları 

~-----.. -.l.. - Demirköy alayının 90000 kil-. 
-."" eti. 

1 
2

-:- İşbu eksiltme kapalı zarfla iha 
• ldilecektir. 

li ~ır:;- Sı~ etinin muhammen bede 
6U20() liradır. 

~ Sığır etinin ilk teminatı 1890 

~U lhaıesi 4 haziran 1937 Cuma 
e saat 15 de Vizede yapılacaktır. 

her - Şa:tnanıeler arzu edenlere 

11 gtin Vızede aatınalma komiıyo ~ 
lUıda gösterilmektedir. (703) (2810) 

• • • 
tozı ~en Merkez birlikleri için 193 
-..tgır eti kapalı zarfla 14, 6, 1937 
bedeı~5 te alınacaktır. Muhammen 
1\d 1 52110 lira ilk teminatı 3856 !i. 
btu!~ Şartnamesi 261 kuruş muka -
8t.at le alınabilir. Teklif mektuplan 
~4 de kadar kabul olunur. İstek
ttlıı '8.rtnanıeyi görmek üzere her 
dıı \'e eksiltmiye iştirak için belli 
kaıau "e saatte teklif mektuplan ve 
""1k nun 2, 3 Uncu maddelerindeki 
'lnıa alartle LUleburgaz Tümen satm 
it (?l komisyonunda bulunmala-

1) (2963) 

• • • • 

.,. ,.. -· .., .,, 
o a .,, 
1:.\1 

(ft -:s -
,ıc-

1: --.. ::s -::s -N 

Son derece müessir F L 1 T-mayii .kullanınız 
FLiT taklldl mayllerıe mOz'lç plrelerln 

' hakkından gelinemez • 
'FLiT, bOtOn haşarat 61dOrQcD mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
ıabit olmuşt\lr Fllt'in fol'mDIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlftlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratt 
kat'iyyen 61dQrOr. Şôpheli mayileri Nddıdlnlz. Hakiki 
ve yeg6ne Fnt aldıöınıza emin olmak ioln; ılyah ku· 
faklı ve aıker real"111 sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara vt lı61eltrt biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olıv. 

TE~ 

PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
naho§ kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradır. 

Emlak ve Eytam Bankası Şubesi 
Direktörlüğünden 

ı _ Şubemizden maaşlanru iskonto ettlnnekde ?utun~n. Mütekaidin 
üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gışelerımızden aldıkla
rı numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatları ve bunun 
haricinde vA.ki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu • mak üzere 22-7-937 tarihine ınUaa • 
tundan: Bir borçtan dolayı birinci elif Perşembe günU yine saat 1' den 
derecede ipotekli olup tamamı 16 ya kadar dairemUde yapıl cak o
( 4500) lira kıymeti muha.ınmineli lan arttırmasında gayrimenkul mu· 
Beyoğlunda Ki.tip Mustafa Çelebi hammen kıymetin yüzde yetmlf be,ı 1 tNGlL1Z KANZUK ECZANESİ 
mahallesinde Anadolu sokıtıtm~ 6 ni bulduğu takdirde en son arttıran& BEYOCLU - lSTANBUL 
mükerrer 6 numaralı hanenin ta.tna- ihale edilecektir. Bulmadığı takdir • 

2 - Harp malUUerinln ayın dördüne kadaı' vaki olacı.k rnUrac~atla!'I 
gt.inü gününe icra edilip ondan 11oııraki ınüraca.atlarınm sıra~ tabı ola .. 
cağı ilan olunur. (3122) 

mı açık arttırmaya konmuştur. Gay- de ihaleden sarfı nazar edileceğin • 

~ta~cada Müstahkem Mevki kıta-
200 k'l ıhtiyac:ı 800 kilo sığır eti ve 

~~~~netip~~~b~bn~ -----~--~----~~-~------~~-
~· tır. Pazarlığı 7 / 6 / 937 Pa- J h. J u M •• d • • J •. "' •• d 

ri menkulün evsafı: Zemin kat: Mer- den talip!erin muhammen kıymetin ------------
mer bir taşlık bir bodrum oduı bir yUz:de yedi buçuğu nlııpetlnde pey !ttanbul Asliye l inci Hukuk Mah 
koridor, bir mutbah bir sarnıç bahçe akçasını veya milli bir bankanm te- kemesinden: Aleksandr Mand·udi ta
de bir heladan ibaret. Asma kat: Bir minat mektubunu hamil bulunmalan rafından Yani Leonida kızı Hrisantl 
koridor üzerine iki odadan ibaret o • lazımdır. Müterakim vergiler ile va Grigoryadis aleyhine açılan 510 lira 
lup odanın birinden mutbağa tervis kıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat al _,., tah U h . t 

1-t.ku; ~nü saat 11 de yapılac&lctır. n ısar ar mum u ur ugun en: 
u~ e:ın nıezkflr gUn ve saatte 

lt. lrftenıinat olarak
0

l68 lira Istanbul 500 l"o ç d r Sapı ı·steniyor· ci&t Uhasebeciliğine teslim edildiğine n a V a • 
l(~k~ndık nıakbuzlarile Müstahkem 
h ...... . 

1 Satnıalma Komisyonuna mU -
-~uarı. "ı "3130 ............... ,, ,, --
1 p .:H~i~.;abi:IFAT 'ı 

arfs ~artılfünunundan mezun 
Cataıoglundan tstanbul beledi-

~ karşısına nakledilmiştir. • 

Paşa.bahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara göre 500 
ton çavdar sapı satm alınacaktır. 

I - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üzere aza.mı dört ay 
zarfında fabrikaya teslimi me9ruttur. 

II _ Talip olanların yüzde onbeş teminat akçaslyle beraber ve 7 Ha.zi. 
ran 937 tarihine kadar İnhisarlar Umuın MüdürlüğUnde müskirat mua • 
mela.t şubesine ıntlra.caatla teJtllf mektupla.rlDl verınelerl. (3131) 

. · B' · · k '-• . . .. .. ri aca5 m s ve mevzu aczın as-merdivenı vardır. ırıncı at: .-erdi- ve tanzıfat rusumları nıuıte ye alt· . .. . 
ven ba,mda bir hela v~ ~of~an böl- tir. 2004 numrolu icra ve iflb kanu- dıki davasına ~uteda.ır bu~~a~ dava 
me bir mutbah ve şahnışlı bır odadan nunun (126) mcı maddesinin 4 Un- arzuh&li suretı berayı teblıg muddea
ibaret. İkinci kat: Merdiven b1.tmda cU fıkruına tevfikan bu gayrimen- ~leyba Hrisantiye gönderilmiş ise de 
bir hela ve bir sofa üzerinde Uç oda· kul üzerinde ipoteklt alacaklar ile dl· ıkameqlhı olan Beyoğlunda Tepeba
dan ibaret. Üçilncil kat: Merdiven ba fer atlkıdaranm ve irtifak hakkı ıa- tında 1'osolimo apartunanının 5 nu. 
şmda bir heli. ve bir sofa üzerinde Uç hlplerinln bu haklarını ve huıuılle maralı dairesini terkederek bir sem. 
odadan mürekkeptir. Dördüncü kat: talz ve muarife da.lr olan iddeala- ti meçhule gittiği mübaşiri tarafın • 
Bir çatı arası ve zemini çimento dı- nnı tıln tarihinden itibaren 20 gUn dan verilen meşruh~ttan anla~ılma.k
var korkuluklu bir taruadan lba • içinde ~vrakı mU•bitelerile bildirme· la 10 gün mUddetl~ ıl~nen tebl~gat tc
rettir. Hududu: Tapu kaydma uy • leri a.kıl halde haklan tapu ılcUlerile rası~. karar venlmış oldugundan 

d M ah . llı:;: t sabit olmadıkça satr" bedelinin pay- bu muddet zarfında cevap vermut gun ur. es ası. ., me re mu -
1
.. . . 

. . laşmRsmdan hariç kalacaklan cihet- uzumu, mahkeme dıvanhanesıne ta-
rabbaı olup bunun 84 metresı bma • l'k · ı · · 

.. k' · b h d' U • f le alakadaranın işbu maddenin rnez- ı edılen arzuha ıuretının tebliği 
muteba ısı a çe ır. mumı evsa ı: . k k · lm k .. :ıa 

-ADlEMö DKTDOAR 
s· bed d 1 k" . böl kfır fıkrasına göre hareket etmelen ma amma aun o a uzere U4'n 

1 ınabağdaedin.diıvaKr atın ar~k vke irtlm! ~ ve daha f111la m11lfımat almak iıte- olunur. 
er r. a ar yu se a ı · 93611097 ·1 

d d - k -1 bo yen enn . dosva numrosı e -------------a ve ograma a samı yag ı ya- . . • 
dır. Zemin kat pencereleri demir par mliracaatlan ılan olunu_r_. ----

ve BELGEVŞEK~iGinE KARŞI Bir Alman Mümessili 

HORMOBiN 
ınakbdır. lçtnde terlcos teeintı nıev
cuttur. Mezktlr gayrimenkul 7-7 .937 
tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 14 den 16 ya kadar dairemizde a
çlk arttırma ile satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhauınıen kıymetinin 

yUz:de 7'5 finJ bulrna.dığJ takdirde en 
J son arttırmanın taahhUdU baki kal-

iyi bir lıJ l~ ulak bir armaye 
ile erkek veya kadın şerik arı

yor. (T. F. 500) nımuzile btanbul 
ı '78 posta kutusu adresine 

yaalmaaı 

Istanbul ikinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Nalbur Kadrinin Iflas i
dare azasından Avukat İsmail Aglh 
Akkan Istifa etmiştir. 

lstif& ciheti ~etkik ve icap eden 
muamelG yapılmak Uıere alacaklıla
rm 7 /6/937 puarteai aaat 15 te 
dairede hazır bulunmılan ilan olu
nur. (33053)~ 

Yenı 

Çocuk· Ansiklopedisi 
. Birinci Cild bitti 

Müessesemiz tarafından neıredilmekte olan YENi ÇOCUK AN· 

Bu cüzle 

SIKLOPEDISININ 15 • • 
ıncı 

Ansiklopedinin birinci clldi 
cüzü ııktı. 

bitmii+ir. 
Müeaaesemiz, Çocuk Anaildopediıi için huauıl ciltler yaptmnıtbr. Aniklopedilerini ciltletmek 

itiyenler cüzlerini biae ıöndermelidirler. AJDi ıanıanda çıkan bir cildi mücellet olarak alnıak iıti 
yenler de bunu idarehanenıi•den alabilirler. Cilt fiatlan tudurı 

ı - 15 cüzle birlikte mUcellet bir takunm fiati 350 kuruftur. 

2 - Cüzlerini ciltlletmek .latiyeııler için fiat 100 kunıttur. 
3 - Ansiklopediye M>one olwu cüzlerini ldarehanemiıe gönderirlerse, bu cüzler bedava ciltlenir. 

4 - Muallimlere, mektep koopetif leri vasrtasile vaki olacak müracaatlar için tedlit tiati 75 kuruftur. 

5 - TAN gazetesinde her ıün cilde malıauı bir kupon çıkacaktır. Bu kuponlardan 30 tanesini toplayıp 
.etirenlere tam takIDl b1r cilt 300 kurup verilir. 

Cüaleriniz elini:ıde perakende kaldıiı müddetçe kirlenebilir, 
yırtılabilir, kaybolabilir. Bunları ciltletmek kendi menfaatiniz 
iktizaaıdrr. 

T atra okuyucuJannu3 cüzlerini ciltletmek üzere idarehanemise 
ıönd.rebilirler. Bu takdude 25 kunıt poata ücreti de beraber sıön
dermeleri lbımdır. 

Cüzlerinizi ciltletiniz. 
1 AN An•llcloD•dllc nefrfyetı ı retanbul 
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KASASI DLHA.YA:tf BANKAYA BEHf.ER. 

i N 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur. 

Paranızı kasada sakladığınız gibi 

yiyeceklerinizi de 

soğuk hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

iki defa az işlemekle 

aynı randömanı veren 

·yegane soluk hava dolapları 

18 Ay veres ye satış; 
S E S İ Beyoğlu ve acentaları 

~ aNKARA: Vehbi Koç Ticaret Evi Etili:.l.ŞEHIR; Hasan Alanya MERSiN: Jorj Satel 
~ ADANA: Ş. Riza lşçen, Yeni Mağaza 1ZM1R: Artur Vetter SAMSUN: C. Celal Özlü S. Kemal Sezen 

• 

= BURSA: Mehmet Hüzmen KAYSERİ: lsmail ve oğullan Cıngıllı TRABZON: Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatanlı karda.şlar 
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,. ______ TÜRKiYE -----~ı" ~ ı 

k 1 Sinir zafiyetine 
Şişe ve cam Fahri a arı tevkaıade b:r na'i 
p.!~c;>~:.~m~a~.7zmEJ:~:.ı~~h~!:~an mil- KARDOL 

teba.kl 400 ton çavdar sapı 16, 6, 937 tarihli pazartesi günü saat 15 te 
toptan nyn. azami 2 knlrnede açık eksiltmlye konulacaktır. 

Taliplerin §&rlna.me~i görmek üzere Bahçekapıda birinci vakıf ha
nındaki merkezimize her gün mü racruıt cdebiUrler. _imi _____ • 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin ljeni v_e kolay usulü 

~--
r? ' -4; ~ ,, ...... \ 

~ 'Y- ":; ,, -

!Ol t .;:. -:... "'" \ ... ""ı::. ~ l(Y. 

~ ~-.r~" 
~-~-~ ((( ~ 
l ~ 

;:~.: d~;, mcşıuı;- ~}]))) q 
yetten sonra, buru- 'Pv h 
şuk ve yorgun_ bir Saat 6,45 de bu yeni 

Eczanelerden arayınız. 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankası hisse sahipleri, 

dahill nizanuıa.menin 29 uncu mad- i 
desirte göre, 22 Haziran 1937 Salı 
gUnU saat on iki buçukta, Londra'da, 
E C. 2 Old Broad Street, Winches
ter House'da toplanacak yıllık genel 
kurultaya çağınlır. 

Müzakere Ruznamesi 

1 - Genel Idare Heyetinin 1936 
senesi ~lerine ait raporu; 1 

2 - 31 Ilkklnun 1936 tarihinde 
katedilen hesapların tasdikı; 

3 -Temettü hisselerinin tayini; 

4 - Genel idare heyetine aza se
çimi. 

Banka dahilt nizamnamesinin 27 

inci maddesine göre, genel kurultay, 
en az 30 hisse senedi olan bütUn his
se sahiplerinden terekküp eder. Bu
nunla beraber, 22 Haziran tarihinde-

Saat 7 de ki kurultaya, hisselerini bu toplantı 
yllzll VArdı. · ve sihirimiz "birde 

4., pudrayı kullandı. 
şayanı hayret bir için gösterilen tarihten en az on gün 

Bir miknaticıin igne- tenle genç ve terü-
t - " - d evvel Bankanın aşağıda yazılı mer -leri cezbettiği gibi aze gorunuyor u. 
TDı •I Durun parlaklığı tama. kez Ve Şubelerine Veren hisse Bahip-

cild için son derece ... en ıaıı oımu' ııaua •~tUA leri girebilir: 
Bu yeni pudranın yapı• m a hassasına ıtrah •ınıır •aynoımu,ıur. ıır 

" dıta puarııanmııı kAtıdlr . Paris'de, Meyerbeer Sokağında 
son derece yapışma malik gayet ince bir çunku "" pudra cııdıaıı ıçıı (!X) o) 7 numaralı Banka Merkezi-
hassasını veren fevka •ı.-nıuı 111 • yaoı,mı ~ ... , . 

pııdradır. 11na maliktir ne; 
la.de inceliği adeta yU- Lo dra'd Th rt n Street 
zünde gayri mer'idir. En samimi dost- Bu pudra, ne sudan, ne de terden n a, rogmo 

0 

lnnnız bile şayanı hayret teninizin, kat'iyyen müteessir olmaz ve yüzde (E. C. 2.) de 26 numaralı Banka Mer
tabii güzellikten mütevellit olmadığı- leke ve tabaka teşkil etmez. Tokalon kezine; 
na kail olamıyacaktır. Dışarıda, yağ- pudrasını, cildinizde son derece yapış- 1 ta b l'd B k Id M k . . s n u a, an a are er ezı-
m urda ve güneşte veya deniz banyo- ma hassasını veren ve fevkalade m-
911nda veyahut tenis maçlarında, içer- ce olan bu sihramiz "4 de bir,, pudra- ne; 
de sıcak salonda, dansta daima cazip yı kullanınız. Neticesinden son derece Bankanın muhtelif şubelerine. 
güzellikte bir tene malik olabilirsiniz. memnun kalacaksınız. 

Evinizi en büyük zevk ve en 
nefis dekor içinde döşemek 
süslemek ve güzelleştirmek 

Para mese!esi değildir 1 

Döşemede, tezyinde ve her 
nevi salon eşyasında en modern 
ve en ileri zevki size ancak: 

Mağazası Tattırabilir 

Beyoğlu - istiklal caddesi - No. 353 

BüJJük müba>1aaııa kredi muamelesi 'jlapılır. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eskişehir Tayyare Fabrikası için ücretle çalıştmlmak üzere bir dokto· 

ra ihtiyaç vardır. Isteklilerin evraklarr ile Milli MUdafaa Hava Müsteşar-
lığına müracaatları. (1394) (3102) 

Sahibi: Ahmet Emin l'~ 
Umumi Neşriyatı tdare EdeD: 

S. SALİ!I uırıftBt 
Gazetecilik ve Neşriyat l'Urk bll# 
Şirketi. Basıldığı yer T~ rnııt 


